






«“গো-ধন” সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত। 

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপুর্র্ব বিচারপত্তি সার 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে, টি, এম, এ, ডি এল্ মহাশয় 
লিখিয়াছেন £_ 

কল্যাণবরেষু-_ 

আপনার প্রদত্ত “গোধন” নামক গ্রন্থখানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি, 
এবং ধন্বাদের সহিত তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি । 

আপনি অনেক যত্ব ও অন্ধুসন্ধান দ্বারা গোজাতি সম্বন্ধে যে সকল তত্ব সংগ্রহ 

করিয়াছেন এবং গো রক্ষণ, গো চিকিৎসা, গবা দ্রব্য প্রস্তৃত করণ প্রভৃতি কার্ষ্যে 

যাহ নিতান্ত প্রয়োজনীয় সেই সকল তন্বকথা এই পুস্তকে অতি সরল ও সুন্দর 

ভাষায় সুশৃঙ্খলার সহিত বিবৃত হইয়াছে। সে কথাগুলি সকলেরই পক্ষে 

বিশেষতঃ এদেশবাপীর পক্ষে অতি মুল্যবান কারণ “গোধন” সকলেরই পক্ষে 
বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর পক্ষে অতি মূল্যবান ধন। গোজাতি এদেশে ক্রুবিক্কার্ধ্যের 
একটি প্রধান উপকরণ, গব্যদ্রব্য এদেশবানীর একটি প্রধান আহারের দ্রব্য, 
আপনার এই পুস্তক বঙ্গবাসী মাত্রেরই পাঠ করা উচিত। এই পুস্তক প্রণয়ন 

করিয়া আপনি সকলেরই ধন্তবাদ পাইবার অধিকারী হইয়াছেন। ইতি 

শুভানুধ্যায়ী__ 

জীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 
নারিকেলডাঙ্গা, ১০ই চৈত্র ১৩২১। 

কলিকাতা সংস্কত কলেজের প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এইচ, ডি, মহাশয় 
লিখিয়াছেন__ 

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্ত্র চক্রবত্তী মহাশয় প্রণীত “গো-ধন” নামক পুস্তক 
গাঠ করিয়া পরম গ্রীতিলাভ করিলাম । এই পুস্তক বঙ্গ সাহিত্য-ভাগারে 

এক সমুজ্জল রত্ব স্বরূপ বিরাজ করিবে। গ্রন্থের ভাষা অতি প্রাগ্জল। গ্রন্থের 

প্রতি ছত্রে গ্রন্থকারের 'অন্থপম অধ্যবসায় ও গভীর গবেষণার পরিচয় পাওয়া 



(২) 

যায়। পৃথিবীতে যত প্রকার গো আছে উহাদের বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিব 

হইয়াছে । গোজাতিকে কিরূপে রক্ষা করা যায় তৎসম্বন্ধে বু উপার প্রদশি 

হইয়াছে । দধি, ছুগ্ধ প্রভৃতি গোজাত দ্রব্য সমূহ ও গো! চর্ম গবাস্থি ইত্যা 
দ্বারা দেশের যে মহোপকাঁর সাধিত হইতে পারে, তাহাও এ গ্রন্থে ব্যাখ্যা 

হইয়াছে । গো-চিকিৎস1 সম্বন্ধে বাঁবতীয় ব্যবস্থা প্রদত্ত হঈয়াছে । এই বি 
শতাব্দিতে গ্রন্থ রচনা করিয়া মৌলিকত৷ প্রদর্শন করা বড়ই ছুরুহ ব্যাপার 

কিন্ত যিনি গিরিশ বাবুর এই গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তিনি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকা 

করিবেন যে ইহাতে অনুসন্ধিৎসা ও মৌলিকতার পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছে । গ্রন্থকা 
লোক রক্ষার জন্য এই অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়া ভারতবাসী মাত্রেরই ধন্যবা 
ভাঁজন হইয়াছেন। 

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ 
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বঙ্গের উজ্জলরত্র টাকীর: জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রাঃ 
যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল মহাশয় গোধন সম্বে 
লিখিয়াছেন £-_ 

আপনার রচিত “গোধন” নামক পুস্তকখাঁনি দেখিয়া কি প্রকার যে আন, 

লাভ করিয়াছি, তাহ। প্রকাশ কর! ছুঃসাধ্য । গোজাতি সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাত, 



ডি: 

বিষয় ইহাতে সন্গিবেশিত হইফ্াছে। * সুতরাং বল নাস্প্রোয়জন ঘে পুক্তকখানি 
সর্বসাধারণের নিকট অতি উপাদেয় গ্রন্থরূপে আদৃত হইবেক। গোসেব! 
হিন্দুজাতির ধন্মকার্যের অন্তভুক্ত ; গোজাতির দ্বার! সব্বসাধারণের সব্ধপ্রকারে 
যে সকল উপকার সাধিত হয় তাহা বর্ণনা! করা এক প্রকার অসম্ভব। মনুষ্যের 
এমন উপকারী জন্ত আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় নাঁ। ছুত্াগ্য- 
বশতঃ আমাদের দেশবাঁপীরা প্রাচীন আদর্শ বিশ্বত হইয়া গোরক্ষার এবং গে। 

সেবার দিকে বর্তমানে ওাসীন্ত দেখাইতেছেন । তাহাতেই দেশে নানাবিধ 
অমঙ্গলের কারণ ঘটিয়াছে । এই অবস্থায় যিনি গোজাতির উপকারিতা বুঝাইয়া 
দেন তিনি সমাজের বিশেষ উপকারী তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার শ্রদ্ধেয় 
সুহ্ধৎ, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবস্তী মহাশয় গোজাতি সম্বন্ধীয় সমস্ত তথাপূর্ণ এবং 
সময়োপযোগী “গোঁধন” নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া! আমাদের সকলেরই রুতজ্ঞতা 
ভাজন হইয়াছেন। এই গ্রন্থ গৃহস্থ মাত্রেরই ঘরে রক্ষিত ও পঠিত হওয়া একান্ত 
কর্তব্য । ইহার লিখিত উপারগুলি অবলম্বিত “হইলে গোপালনের বিশেষ 
সুবিধা হইবে, তাহা ধিনি এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন তীহাকে অধিক করিয়। 

বুঝাইতে হইবে না । ভরসা করি এই সুন্দর গ্রন্থের আদর দিন দিন বৃদ্ধি 
হইবে। পুনরায় আমাদের সমাজে প্রাচীন আদর্শে গোজাতি রক্ষা ও গো- 
পালনের বাবস্থা কর! সম্বন্ধে বর্তমান পুস্তকের দ্বারা ষদি কোন প্রকার আন্ুকুল্য 
ঘটে তাহা হইলে আমার দুঢ়বিশ্বীস গ্রন্থকার তাহার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান 
করিবেন। গ্রন্থকার মহাশয়কে আমি অনুরোধ করিয়াছি যে তিনি কেবল 
গ্রন্থরচন। করিয়াই ক্গান্ত না ভয়েন, যাহাতে তাহার উদ্দেশ্ত কাজে পরিণত হর 
নিজে তৎপক্ষে তিনি অগ্রণী ভয়েন। তাহার গ্রস্থ ধাহারা পাঠ করিবেন 
তাহাদের নিকট আমার এ প্রকার সনির্বন্ধ অনুরোধ রহিল । ইতি-_ 

বা ] শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী । 
সন ১৩২১ সাল ১৭ই ফাল্তুন। 

সস্কত কলেজের অধ্যাপক ব্যাকরণ সাংখ্য তর্কতীর্থ 

শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ তর্কবাগীশ মহাশয় গোধন সম্বন্ধে 
লিখিয়ীছেন 2 

ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের 
লিখিত “গো-ধন” নামক পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ 
করিলাম। ইহাতে গোজাতি সম্বন্ধে অবস্ত জ্ঞাতব্য সমুদয় বিষয় অতি সুন্দর 
ভাবে সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার বিষয় সন্গিবেশের' প্রণালী বিশেষ 
প্রশংসনীয় । বাঙ্গাল! ভাষায় এরূপ উপাদেয় পুস্তক অতীব বিরল এবং নিতান্ত 
আবন্তক, ,এই পুস্তক দ্বারা সেই অভাব বিদূরিত হইয়াছে । গোঁজাতি সর্ব 
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সাধারণের জীবন রক্ষার এবং আহুঃ ও বল বৃদ্ধির অনন্ত সাধারণ উপায় 
স্বরূপ, গোজাতির উন্নতিতে দেশের উন্নতি ও ধর্ম কর্মের শুভ সুযোগ 
অবশ্তন্তাবী। প্রহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের দ্বার স্বরূপ গোঁজাতির পালন 
পদ্ধতি এবং চিকিৎসা প্রণালী প্রভৃতি বছুতর আবশ্তক তথ্য পরিপূণ এই 
গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থকার দেশের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন, এই 
জন্য আমরা তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ । প্রাচীনকালে ও 

প্রাচীন সাহিত্যে গোজাতির স্থান” শীর্ষক প্রবন্ধ বহু গবেষণা পুর্ণ। উহা 
লিখির। গ্রন্থকার বাঙ্জীল সাহিত্যে উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছেন । এই 
গ্রন্থকার বহুকাধ্যে বাপূত থাক' সত্বেও দেশহিতকল্পে তাহার অমূল্য সময় 
ব্যয়িত করিয়া এবং সফল. ও সাধু উদ্যম এবং পরিশ্রম স্বীকার করিয় 
বিশে ধন্তবাদের পাত্র হইয়াছেন। ইতি---১৩ই ফাল্গুন, সন ১০২৯। 

শ্রীধামিনীনাথ তর্কবাগীশ, 
কলিকাতি।, সংস্কতকলেজ । 

কলিকাতা র সুবিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রাঁয় 

এম, এ, এম ডি, কবিরত্ মহাশয় লিখিয়াছেন ঠ 

পরম পুজ্যপাদ শ্রীধুক্ত বাবু গিরীশ চন্ত্র চক্রবস্তী মহাশয় 
শ্রীচরণ কমলেখু_ 

আপনার “গোধন” নামক পুস্তক পাঠ করিয়! অতীব গ্রীতি লাভ করিলাম । 
এই ধরণের পুস্তক বাঙ্গালা সাহিত্যে এই নৃতন। পুণাভূমি ভারতবর্ষের 
গো-জাতিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা হইত । গো-সেবা গো-পালন ধনী হইতে 
দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলেই কায়মনোবাক্যে করিতেন। গো মাতার স্তন্ত পান করিয়াই 
শিশুগণ জীবন ধারণ করিত এবং সুস্থ ও বলিষ্ট হইত। বড়ই পরিতাপের বিষয় 
যে আজকাল ধনী গৃহেও গোয়াল'র ছুগ্ধ ব্যবহৃত হয়। মধ্যবিত্ত লেকের ত 
কথাই নাই। এই সকল কারণে দেশের লোক. ক্রমশঃ স্বল্নাযু, ও এগ্রস্থাস্থ্য 
হইয়া পড়িতেছেন। আপনার এই পুস্তক পাঠ করিয়া যদি আমাদিগের চৈতন্ত 
হয়, তাহা হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। এই গ্রন্থে যে যে বিষয় 
গুলি সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহা সমস্তই বিশেষ আবশ্তকীয় ও অতীব শিক্ষা- 
প্রদ। এই পুস্তক পাঠ করিলে আমি মনেকরি গো-রক্ষা, গো-পালন, গো- 
চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে কিছুই অবিদ্িতত থাকিবে না । আপনার বুমুল্য সময় 
বয় করিয়া এই পুস্তক প্রণয়নে দেশের বিশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন । 
আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি । 

প্রণত-- 

শ্রীযামিনীভূষণ রায় । 
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শৌ-ধন। 

গে সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার জাতব্য তত্ব সম্বলিত 

সচিত্র গ্রন্থ । 

ব্রাহ্গণাশ্চৈব গাবশ্চ কুলমেকং দ্বিধা কৃতং । 

একত্র মন্ত্রাস্তি্ঠস্তি হবিরন্তত্র তিষ্ঠতি ॥ 

শ্রীগিরিশচক্দ্র চক্রবস্তী। 
উকীল, লোরেলবোর্ড ও মিউনিসিপালীটির চেয়ারম্যান, 

ভাইস প্রেসিডেণ্ট বেদ বিদ্যালয় ও সংস্কৃত কলেজ, 

কিশোরগঞ্জ । 

বাজ সংস্করণ ২৭ টাক!1। 

সাধারণ সংস্করণ ২ টাকা। 



[কিশোরগঞ্জ হইতে 

শ্রীনবীনচন্দ্র গোপ কর্তৃক প্রকাশিত 

১৩২১ 

[9787060৮515 ০7 0255, 

পি 0্াতেহহ 7795 17700. 

251) 9010922: 8৮65৮ ০8108৮৬, 
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স্বর্গীয় পিতৃদের 

পূজ্যপাদ মহাত্বা! 

৬কালীকিশোর চক্রুবন্তী মহাশয়ের 

কী 
জ্রীত্রীচরণ কমল

ে 

এই গ্রন্ছ 

উৎসর্গ করিলাম 

সেবক 

প্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী 
| 





নিবেদনমূ। 
প্রকৃতির নিয়ম, একটী ঘাঁত হইলেই একটা প্রতিধাত হয়। একটী আঘাত 

পাইয়াছিলাম তাহার প্রতিঘাত স্বরূপ এই গ্রন্থ লিখিত হইল। যখন কার্যাক্ষেত্রে 

উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন ম্বর্গীয় পিতৃব্য ঈশানচন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয় একটা 
ছুপ্ধবতী গাভী দিয়াছিলেন। 

গাভীটি একদ্রিবস সর্দি ও জ্বরে আক্রান্ত হইল। একটা কৃষক দ্বিতীয় 

কুতান্তের স্তায় তাহার চিকিৎসকরূপে উপস্থিত হইল। তাহার এক দিনের 
চিকিৎসায় যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া গাভীটা প্রাণত্যাগ করিল। বড় আঘাত 

পাইলাম। 

দেখিলাম দেশে গোচিকিংসক নাই ; গোচিকিৎসার গ্রন্থ নাই। এইরূপে 

কুচিকিৎসায় ও অচিকিৎসায় দেশে সহশ্র সহস্র গে! প্রাণত্যাগ করিতেছে । 

পরমারাধ্য ্রীুক্তাগ্রজ দ্বারকাঁনাথ চক্রবন্তী মহাশয়ের সহিত দেশের এইরূপ 

গোহানি সন্বন্ধে চ কথোপকথন হয়। তাহারই উপদেশ ও উৎসাহের ফলম্বরূপ 
ও দেশের এ অভাব দূরীকরণের উদ্যমন্রূপ এই গ্রন্থ লিখিত হইল। ইহাদ্ারা 

যদ্দি দেশের একটি গোও রক্ষা! পায়, তবে যত্ব ও শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। 

এই গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে আমার বন্ধুবর্গের উপদেশ এবং সহানুভূতিও পাইয়াছি। 

এই সম্বন্ধে বৃসংখ্যক সংস্কৃত এবং অনেক ইংরেজী ও বাঙ্গাল! গ্রন্থ, মাসিক ও 

সাপ্তাহিক পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। এঁ মকল লেখকদিগের নিকট 

ক্কৃতজ্ঞ রহিলাম। কিশোরগঞ্জ গ্রবানী কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী দেশের শিক্ষিত 

মহাত্মা এই গ্রন্থের পাঙুলিপি দেখিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্ত আমাকে বিশেষ 
উৎসাহিত করিয়াছেন তজ্জন্য তাহাদিগের নিকট আমার আস্তরিক কৃতজ্ঞতা 

প্রকাশ করিতেছি। নানাপ্রকার কার্ষ্যে ব্যাপূত থাকায় এই গ্রন্থে স্থানে স্থানে 
মুদ্রাকর ভ্রম-প্রমাদ থাক! সম্ভব । প্রার্থনা করি পাঠকবর্গ স্বীয় ওদার্যযগুণে 

এ সকল ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন । 

১৫ই ফেব্রুয়ারী 
১৯১৫ । 

শ্রীগিরিশচন্ত্ শর্্মণঃ | 
কিশোর গঞ্জ ৃ 





পূর্বাভান। 

ত্রাতঃ গিরিশ, 

অদ্য তোমার “গো-ধন*প্রকাশিত দেখিয়৷ যারপর নাই গ্রীত হইলাম। 
আদিম কাল হইতে হিন্দু শাস্ত্রে ও সমাজে গোজাতির উপকারিত! সম্বন্ধে 

তৃয়সী প্রশংসা ও বর্তমান সময়ে ভারতে গোজাঁতির অবনতি ও তাহার উন্নতি 
সাধনের উপায় প্রভৃতি সম্বন্ধে তোমার সহিত সময় সময় আমার যে কথোপকথন 

হইয়াছিল “গো-ধন” তাহারই ফল। তুমি সর্বদাই গৌজাতির বিষয় বিশেষ 
চিন্তা করিয়াছ এবং যাহাতে গোজাতির উন্নতি সংসাধিত হয় তৎসম্বন্ধে তোমার 

আগ্রহাতিশয্য সর্বদাই লক্ষ্য করিয়াছি। তোমার প্রকাশিত “গো-ধন* বঙ্গ 

সাহিত্যে নূতন জিনিষ। গোজাতির সম্বন্ধে যাহা জানিবার আছে ও তাহা- 
দিগের রক্ষা ও উন্নতি:কল্ে যাহা জ্ঞাতব্য, তৎসমস্তই গোধনে লিখিত হইয়াছে। 
্বীয় ব্যবসায়ে সর্বদা ব্যাপৃত থাকিয়াও তোমার যে ষৎসামান্ত অবসর ছিল তাহা 

এই মুল্যবান কার্ধ্যে ব্যয়িত হইয়াছে দেখিয়া আমি অতান্ত আহ্লাদিত হইলাম। 
বাঙ্গালা দেশ এমন কি সমস্ত ভারতবর্ষই কৃষি প্রধান স্থান। এই দেশবাসী 

আমরা, জন্ম হইতে আমরণকাল গো-ছগ্ধে পরিপুষ্ট । আমাদের পক্ষে গে 

জাতি অপেক্ষা মূল্যবান ধন আর নাই; ক্রমে এই জাতির এত অবনতি হইতেছে 

যে তত্দৃষ্টে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই ব্যথিত ও আশঙ্কিত হইয়াছেন। 
আমি আশ! করি যে, গোঁঁধন আমারদিগের দেশবাসিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ 

করিবে। তাহারা গোরক্ষা ও গো পালনের নিমিত্ত বিশেষ যত্ববান্, হইবেন। 

গোধন বাঞ্গালার এমন কি ভারতবাসীর গৃহে গৃহে দিন পঞ্জিকার স্যার 
রক্ষিত ও ব্যবহৃত হইয়া 'ধ্বংসপ্রায় গোজাতির রক্ষা ও পালনের সহায়তা! 

করিবে। ইতি 

৭২নং রসারোড্ ] 'আনীর্ববাদক-_ 

ভবানীপুর, কলিকাতা! রী রব না চক্রবর্তী) 
৪ঠা ফান্ধন--১৩২১ সাল। থ শর্মা ( 





১ | 

সর 

৪ 

র্ চন উস ( দ%ু নও 

লিপ্ত ) 
প্রথম খণ্ড । 

উপক্র্মনিক্কা । 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

বিষয়। 

গোজাতির উপযোগিতা 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

প্রাচীনকালে ও প্রাচীন সাহিত্যে গোজাতির স্থান ও অধিকার 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

ভারতে গোঁজাতির অবনতির কারণ 

৪র্থ পরিচ্ছেদ 

ভারতে গোজাতির উন্নতির উপায় 

গোগ্রামের অভাব 

গো খাদ্য ঘাস ও বীজ 

গোচারণ ভূমি 

পানীয় জল 

জনন কার্ষেোর জন্য বৃষ 

_ গ্োগ্রাসের ব্যবসায় 

বিশুদ্ধ বায়ু 

গে। চিকিৎসার গ্রস্থাভাবের রক 

গো পালন বিদ্যালয় স্থাপন ... 

গো চিকিৎসক 
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৩১ 
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বিষয় 

গো চিকিৎসা বিদ্যালয় 

গো! প্রদর্শনী 

দুগ্ধ প্রদর্শনী 
মাথন পরীক্ষা 

সমবায় সমিতি 

গোজাভির বংশাবলী 

কণ্ট্োলিং এসোসিয়েসন পত্রিকা 

বন্ধ্য! ছুপ্ধহীনা গাভী ও দুর্বল পীড়িত বৃষ রক্ষা পিঞ্জর! পোল 

বা গো হাসপাতাল স্থাপন 

দ্বিতীয় খণ্ড। 
গোজাতীস্ত্র পশুব্ শ্রেনী বিভাগ । 

বিষয় 

গো রঃ 

গেইনী গল্পল গবয় মিথুন 
ইউরোপীয় অরণ্য গো 

বিলাতী গো ,১, রর 

ভারতীয় ও বিলাতি গোরুর পার্থক্য . .- 

পাশ্চাত্য দেশীয় গোঞাতির উন্নতির কারণ 

গুজরাট প্রদেশের গো 

হানমি গে। 

কাথিওয়ার গো 

জির গে। 

গুরগরিয়া বা মুলতানি গো 

৫২ 

৫২ 

৫৩ 

৫৩ 

৫৩ 

৫৪ 

৫৫ 

পৃষ্ঠ 

৫৭ 

৬ 

৬১ 

৬৩৯ 

৬১ 

৬৭ 

৩৮ 

৬৯ 

৭৬ 

৭১ 

৭২ 



(১০ 

বিষয় 

মণ্ট গোমারি গো 

অনোধা! প্রদেশীর গো 

বুন্দেল খণ্ড গো 

বান্দা জেলার গে। 

পার্বতীর গো 

কমাধুন গো 

বঙ্গদেশীয় গো 

পাঁটনাই গে 

ভাগলপুরী গো 

কলিকাতার গো 

মরমননিংহ কুমিল্লা গো 

মধ্য-ভারতীয় গো 

দাক্ষিণাত্য গো ঃ 

মান্জাজ প্রেসিডেন্সী মহীশূর গো ... 

অনুত মহাল গে৷ 

হাঁলিকার জাতীয় গো 

চিত্রল গে 

কগ্নিলিয়ান গো 

আলমবাদী জাতীয় গে! 

নেলোর বা অঙ্গোল গো 

কাঙ্গায়াম জাতীয় গো 

জেলিকাট জাতীয় গে৷ 

তাঞ্জোর দেশীয় মেন! গো 

পশ্চিম ঘাট গো ৃ 
কঙ্কণ গো রহ রঃ রি ক 

মারহাট্রা গে ৃ 

আরবি গে ও রঃ 

আফগানিস্কান ও পারস্য দেশীদ্ব গে টন রী 



৮5 

বিষয় | 
সিঙ্গাপুর, পিনাঙ্গ, মালয়, চীন, জাপান দেশীয় গে 

ব্রিটিস আয়রলগ্ডের গো 

ইংলগ্ডের গোজাতির শ্রেণী বিভাগ... 

সটহরণ বা ক্ষুদ্র শৃঙ্গী গো 

.লিঙ্কলন সায়ার লাঁল ক্ষুদ্র শূঙ্গী গো 

হেরিফোর্ড সায়ার গো 

নর্থ ডিভন ও সাউথ ডিভন গো 

দীর্ঘশৃঙ্গী গো 
গৃহী লাল গো 7২5 7০1160 

ডারহাম ও ইয়র্কসায়ারী গো 

সাসেক্স গো 

ওয়েলশ দেশীয় গো 

ফক্লেও্ড গো 
এবাডিন এক্জাস গে 

আয়ার সায়ার গো 

গলওয়ে গো 

পশ্চিম হাইলেগ্ডার গো 
আইরিশ গো 

কেরী ও ডেক্সটার 

ইংলিস চেনেল দ্বীপপুঞ্জের গো,_জাসি গো 
গারনসি গো ৫ 

ইষ্ট ইত্ডিয়ান গো ... 67 

হলেও গে! 

হোলট্টিন ফিজিয়ান গো 
ডাচ্ বেল্ট বা লেকেনফিল্ড জাতীয় গো 

বেলজিয়াম গো ূ 

স্থইজারলেও গো 
ডেনমার্ক গো 



বিষয় 

নরওয়ে স্থইডেন গো! দঃ 

ইটালী গো 

নরওয়ে রঃ 

ফরাসী দেশীয় গো 
এমেরিকান গে 

কিউবা গে! 

কেনেডা গো 

এরি জোনা 

দক্ষিণ আমেরিকা 

আর্জেন্টাইন! 

অস্ট্রেলিয়ান গো 

নিউজিলও দেশীয় গো 

আফিকাবাসী গে ও মিসর দেশীয় গো 

দক্ষিণ এফিক! 

কবিরণ্ডে। গো 

ইলেগড গো 

চমরী গো 58৮ 

বাইসন 

তৃতীয় খণ্ড। 

ব্হ্বাদিল বিশে বিঅল্র | 
পপীক্প শা পপি পাপা 55 

বিষয় 

১ম পরিচ্ছেদ ।-_বৃষ *. 

২ম ১ বলদ বা দামড়া 

'হল চালন, রা ও ৪ সৈনিক বিভাগের উপযোগী 
বুষ বা বলদ ... 

পৃষ্ঠা 

১১৪ 

১১৩ 

১১১ 

১১১ 

১১১ 

১১২ 

১১২ 

১১৩ 

১১৩ 

১১৩ 

১১৩ 

১১৪ 

১১৬ 

১১৬ 

১১৬ 

১১৭ 

১১৬৮ 

১৯৪৯ 



9৮/৬ 

বিষয় | 

ওয় পরিচ্ছেদ ।-_বুষ গণকে বলদ করিব'র প্রণালী 

৪র্থ ১ গাভী 1 "০, পা 

মে রঃ উতকুষ্ট গাভীর লক্ষণ 

৬্তঠ »  খাতুবতী গাভীর জ্গণ 

৭ম ৯ গর্ত ধারণের বস 

৮ম ১ গর্ভধারণ 

গর্ত কাল ও গর্ত লক্ষণ 

৯ম ১ গর্ত ধারণের সময় গোপাদছকের জাতব্য বিষয় ** 

১ম ১ অন্গলোম বিলোন সংযোগের ফলাফল 

১২শ ও সঙ্গর গো রঃ 

১২শ উৎকৃষ্ট গোঁজননের উপাক্ 

১৩শ ৮... গর্ভবতী গাভী . 
১৪শু ১ আসন প্রসব গাভীর পরিচর্ষা। ... 

১শ , গ্রসবান্তে গাভীর রর 

১৬শ ৩ দুগ্ধবতী গাভীর পরিচর্য্যা 

১৭শ হুপ্ধবতী গাভীর খাদ্য ও আহারের নিয়ম 

১৮শ ১ বন্ধ্যা ও মৃতবৎসা' গাভী 

১৯শ উৎকৃষ্ট বসের লক্ষণ 

২৭শ » বৎস পানের স্বাভীবিক উপায় 

কৃত্রিম উপায় 
২১শ » বসতরী প্রতিপালন 

চতুর্থ খণ্ড । 
গোঁপাজন |, ্ে 

১ম পরিচ্ছেদ ।-_বাখান রর 
২য়. , পাশ্চাত্য . দেশের বাথান লয় ্াবী 

পধগখং 

১৫৯ 

১৬৫ 



বিষয় 

95/৩ 

৩য় পরিচ্ছেদ ।--গোঠ বা গোচারণ ভূমি 
৪র্থ 

৫ 

৬ 

% 

ঞ 

গোগশের পান ও আহ 

গোগ্রাস 

সাইলো! ও সাইলেঙ্গ 

5110 & ১11755৩ 

সাইলো নির্মাণের উপকরণ 

সাইলোর পরিমাণ ও পরিদর 

দুগ্ধ সুদ্ধির উপায় 

গো পোহন, 

ছুপ্ধ দোহন যন্্ 

সান 

প্রসাদন 

বায়ান 

বিশীম নিদ্রা 

শযা! 

গোশালা গোগৃহ 

গোপ 

গোনয় ই টু 

গোগ্ণত শৃঙ্গহীন করার বিধান 

গো মূল্য 

গোপালনোপযোগী ড্রবা 

গোগণের শুভাশুভ লক্ষণ 

অগুভ চিন 



৯৯ 

পঞ্চম খণ্ড । 

গব্ষ্য। 

বিষয় 
১ম পরিচ্ছেদ ।-_ দুগ্ধ 

২য় » জমাট দুদ্ধ প্রস্তত প্রণালী 

৩য়. » দ্ূধি ৯1 

৪র্থ » দধি প্রস্তত প্রণালী ও দধির মাত 

€মু ঘোল ও তত্র 

৬ষ্ঠ সর, ক্রীম, রাবড়ী 

৭ম » নবনীত বা মাখন 

৮ম , দ্বৃত 

৯ম ৯ ছাঁন! ও ছানার জল 

১ম 5. পনীর 
১১শ চিড্ডার চীজ 

১২শ ১ গোময় 

১৩শ ১» গোমুত্র 

ষষ্ঠ খণ্ড । 

গব্যস্্ী । -. - 

বিষয় 

১ম পরিচ্ছেদ ।--গোরোচনা 

২য় » গো শৃঙ্গ 

৩য় » গ্োরক্ত 
৪র্থ » গো-অস্থি 

৫ম » গো-চন্ব 

২১৩ 

১৪ 

২১৭ 

২১৯ 

২১৯ 

২২০ 

২২২ 

২২৮ 



১/৬ 

র বিষয় 

৬ পরিচ্ছেদ চর্ম পাক! করার প্রণালী 
৭ম রে গো-রোগ 

৮ম » গো দত্ত 

৯ম » গো-অন্ত্ 

১ম এ গো মাংস 

সপ্তম খণ্ড । 

গোজাতিন্স ক্োগ ও চিকিতসা । 

বিষয় 

গে! চিকিৎসা সম্বন্ধীয় স্থূল জ্ঞাতব্য বিষয় 

গো শরীরের উত্তাপাদি 

গোজাতির রোগ 

সংক্রামক রোগ 

বসস্ত বা গুটি 

শোথজ্র 

ব্লেইন রর 

গালফুল! বা মুখে ও কণ্টে ঘা 

গলনালী রোধ 

সিমলা 

পেট ফাঁপা 

এষো বা বাতন রোগ বা খুর পাকা 

গো ফোটা 

সংক্রামক রোগ নিবারণের কতিপয় নিয়ম *' রঃ 

পৃ 
২২৯ 

২৩৪ 

২৩৫ 

২৩৫ 

২৩৩ 

২৩৭ 

২৩৯ 

২৪৬ 

২৪৩ 

২৪১ 

২৪৯ 

২৫২ 

২৫৩ 

২৫৬ 

৫৭ 

২৬5 

২৬৩ 

২৬৭ 

২৭১ 

৭ 



১৪৩ 

বিষয় 

শ্রীহা 
কাসিরোগ 

সর্দি কাসি 

ব্রনকাইটাস্ 
উদরাময় রর টর্রানা। 

রক্তামাশয় 

রক্তআাব 

প্লেগ রোগ 

বাতরোগ 

পক্ষাঘাত 

মৃগীরোগ 
সম্াল রোগ 

পেটে শুল বেদন। 

হুধ জবর 

পালান বা ওলান ফুল! 

প্রমেহ ৪ 

পেটের অস্থথ 

বাছুরের ক্ষীণতা বা! এড়েলাগা 

পেটের অস্তথ জনিত রোগ 

গর্ভধারণ বিচ্যুতি 

গর্ভআব বা গর্ভপাত 

বাটে ঘা 

বাট কাণ! 

ফুল না পড়া 

প্রসবদ্ধার ফাটা 

মন্তিক্কের স্কীতি ও প্রদাহ 

পীঠে বা কাধে ঘা বা দাদ 

পৃষ্ঠা 

৭৫. 

২৭৭ 

২৭৭ 

২৭৮ 

২৭৯ 

২৮৮৯ 

২৮৩ 

৮৬ 

কচ 

২৪১৩ 



১৪/০ 

, বিষয় 

জহবা ক্ষত 

নাকের ঘা 

ছানি রোগ 

ঘু'টা রোগ 

শিং ভাঙ। 

ফুলা র্ 
স্কোটক রা 

অগ্নিদদ্ধ চিকিৎসা... 

চন্মরোগ, চুলকানি, খোষ 

আঘাত লাগা 

মচকান 

অস্থির সন্ধিচ্যুতি 

বিষ ভক্ষণ 

সর্পাঘাত 

ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুরে দংশন 

এটুলি বিনাশক গঁষধ 

ধুরঘুরে পোকা দংশন চিকিৎসা ... 

সর্প খোলস ভর্ষণ... 

বোড়া পোকা ভক্ষণ 

চক্ষু ফোলা 
কোষ্ঠবদ্ধ 

ক্রিমি রোগ 

পেট ভার 

তে, ব্ছপস্ক সপ 

প্টটা 

৩১৩ 

৩১২ 

৩১১ 

৩১১ 

৩১২ 

৩১৩ 

৩১৪ 

৩১৫ 

৩১৬ 

৩১৯৬ 

৩১৮ 

৩১৮ 

৩১৯ 









সা সস মপ 19 টি সস: 

]. ভ ০ ২ ৪ 2৮) 9৬৪ 1 £ 4৯ পি 8 ৮৫০৮ ০৫৮৯ 
8 সি রর দি র্ টি পি ্ 
ক 1 গ্হিউ তি। ১০7 ৮ লি ৬. 11 ৩০1 

৬ রাুক্জ পা তত? সু ৭6 ২১ অথিপহি আআ এ সা 

পা. সিসি ৪ লিজ 
নই ০ (5, 

হু ১ চর রং 

সর চ 1 ১ গা 

প্রথম পরিচ্ছেদ. | 

পোজাতিন্্র উদ্পম্ঘোগিতীা | 

“্ধনঞ্চ গোধনঃ ধান্ং স্বর্ণাদয়ো বুথৈব হি।” 

রুষিকার্ষ্যের অনুপযোগী চিরতুষারাবৃত লাঁপল্যাণ্ড দেশে বঙ্পা হরিণ, পার্ধতা 

প্রদেশে মেষ ও ছাগল এবং অন্ুব্বর মরুভূমিতে উদ্ট দ্বারা তথাকার অধিবাসিগণ 
তাহাদের কঠোর জীবন সংগ্রামের উপযোগী কতক জরবাদি প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্ত 

কর্ষণোপষোগী সমতল ভূমিতে গোজাতির উপকারিতা অভুলনীয়। | 
গো-ছুপ্ধ মানবজীবনের প্রথম ক্ষুন্নিবৃত্তির উপাদান। মানব-শিশু ভূমিষ্ঠ 

হইয়াই মাতৃ-্তন্য পাঁন করিবার পূর্বেই হত্রমরী দশ! (সলিতা) দ্বারা গো-ছুদ্ধ পানে 
প্রবৃত্ত হইয়া মানব জীবনের প্রথম ক্ষুধা নিবারণ পৃর্ধবক তৃপ্ত হইয়া জীবনযা্র! 

আরম্ভ করে। 

এদিকে আবার জরাজীর্ণ স্থবির রুগ্ন মুমূর্ুর মুখে বিন্দু বিন্দু গোছুদ্ধ পুনঃ পুনঃ 

দান দ্বারা তাহার শেষ-বল রক্ষিত হয়। গোঁু্ধ মুখে লইয়াই মানব জীবন- 
নাত্রার আরম্ভ এবং গো-ছুগ্ধ মুখে লইয়াই মানবলীলার অবসান । 

আতুরের ও দুর্বালের পক্ষে গোছুগ্ধ অমৃতোপম শ্রেষ্ট পথ্য। গোদুদ্ধ ও 

গোদ্ুপ্ধসম্ভূত দধি, ছানা, মাখন, ক্ষীর, সর, রাবড়ি, পরমান্ন, সন্দেশ, রসগোল্লা, 

ছানাবড়া, ছানা ভাজা, সরভাজা, সরপুরিয়া, ক্ষীরমোহন, লালমোহন, পেঁড়া, 

বরফি, চম্চম্, ক্ষীরের বরফি, ক্গীরের লাড়,ং পানতোয়া প্রভৃতি পদার্থের ন্যায় 
বালবৃদ্-যুবকের ও ভোগীর রসন! তৃপ্তিকর বস্ত পৃথিবীতে আর কি আছে? 
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, শ্রাদ্ধ, বিবাহ ও অন্ত উৎসবে লুচি, কচুরি, খাজা, গজা, পাপরভাজী, মোহন- 

ভোগ, বালুসাই, মিহিদানা, সীতাভোগ, পলাও, কোরমা প্রভৃতি গ্বৃতপক্ক 

জিনিষের নাম শুনিলে কোন্ ভারতবাসীর রসনা লালায়মান না হয়? যে চা, 

আজ সমস্ত সভ্যজগতে প্রত্যুষ হইতে নিশীথকাল পধ্যন্ত পানীয়রূপে বাবস্ৃত 

হইতেছে তাহাতে ও গোছুগ্ধের প্রয়োজন | 

মানবজীবন ধারণোপযোগী শর্করা, লবণ, জল, চর্বি প্রভৃতি সকল পদার্থই 

এক গোছুদ্ধে বিদ্ধমান আছে । মস্ত, মাংস, চাউল, ডাউল, ময়দা, তরী-তরকারী 

ইহার কোন একটা দ্রবা আহার করিয়া মানব-দেহ পুষ্ট ও বদ্ধিত হইতে 

পারে না, কিন্তু একমাত্র গোছুগ্ধ পান বা আহার করিয়া মানব-দেহ পুষ্ট 
ও সুগঠিত হইতে পারে, তাই আমাদের নীতিবেত্তা বলিয়াছেন গগবাহীনং 

কুভোজনংং গে! সম্ভৃত দ্রব্য ভিন্ন আহার কদাহার। তার্কিকশ্রেষ্ঠ চার্বাক 

স্থির করিয়াছেন "যাবৎ জীবে সুখং জীবে খণং কৃত্বা দ্বুতং পিবেছ। 

ভম্মীভূতন্ত দেহস্ত পুনরাগমনং কুতঃ 1 খণ করিয়া ঘ্বতীহার করিবে। 
“আযুমূ্লং হবিঠ, আযুঃ দ্বতাহারের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ দীর্ঘজীবন লাভ 

করিতে হইলে সতত দ্বৃতাহার করা আবণ্তক | “সব্বরোগহরং তক্রং, ঘোল 

সকল রোগ নাশ করে। “ন তক্রসেবী বাথতে কদাচিন্ন তত্রদগ্ধা প্রভবস্তি 

রোগাঃ।” যথা '্থুরাণামমৃতং সুখার় তথা নরাণাং ভুবি তক্রমানুঃ । যেমন 

অমৃত পান দেবগণের স্ুখাবহ তদ্রপ তক্র-পান মানবগণের সুখপ্রদ । 

বর্তমান পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণেরও এই মত যে ছানার জলের ও দধির 

বীজাণু, সকল রোগ নষ্ট করিয়া মানব-জীবন দীর্ঘ করিতে পারে। তাই তাহারা 
দধি ও ছানার জল সকল রোগে পথ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 

 গৃহাদি বা গৃহপ্রাঙ্গণের ছূ্গন্ধ নাশ করার জন্য গোময়ের স্তায় অপর্য্যাপ্ত 

সহজলভ্য পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই। ফেনাইল প্রভৃতি অন্ত ছূর্গন্ধহারক পদার্থ 

বায়সাধা ও ছুশ্রাপা। গোরোচনা ও গোমুত্রের ন্তায় জরা-পলিতাদি নিবারক 

মহৌষধি আর দ্বিতীয় নাই । 
ব্রহ্মচধ্য সকল ধন্মের মেরুদণ্ড ।- বরহ্মচর্্য হ্বিষ্যান্নের উপর প্রতিষ্ঠিত। 

হবিষ্যান্নের প্রধান উপকরণ* গো-ক্ষীর ও গো-দ্বত। মনুষ্যের সাত্বিকভাব প্রবদ্ধিত 

* গোক্ষীরং গোত্বতষ্ধৈব ধান্ঠ-মুদগীস্তিলা ববাঃ 
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করিয়া প্রকৃত মনুত্তত্ব লাভের উপযোগী করিবার পক্ষে হবিস্যানসের উপযোগিতা 

অতুলনীয়। | 

পাশ্চাত্য পণ্ডিত সহ্ৃদয় ভাবুক কবি গেটে (99085 01 07021) ) 

জীবনের শেষভাগে একখণ্ড রুটা ও কিছু দুগ্ধ পান করিয়! শরীর ধারণ করিতেন । 
বৈদিক কাল হইতে হিন্দুগণের সর্ধপ্রধান ধশ্মানুষ্ঠান যজ্ঞ। যজ্ঞও ঘ্বতমূলক। 
হবিবিহীন যজ্ঞ অসম্ভব। হবিঃ গোদুগ্ধ স্তৃত। হিন্দুর শুদ্ধিকাধ্যেও পঞ্চগব্যের 

প্রয়োজন। তাহা সমস্তই গো-সস্তূত। পঞ্চগব্য ও গোরোচনা (১) এই ছয়টা 
ব্য নাঁনা প্রকার হিতজনক। 

কৃষি প্রধান ভারতে গো! কৃষির জীবনস্বরূপ, ভারতে শতকরা নব্বই জন 

লোক (২) মুখ্য ও গৌণভাবে কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে । 
ভারতবর্ষে সেই কৃষির সর্ধপ্রধান ও একমাত্র অবলম্বনই গো, ভারতে গো ভিন্ন 

কৃষিকার্্য একদিনও চলিতে পারে না। গোই কৃষির প্রাণ ও আত্মা। 

গো ছারা ভূমিকর্ষণ, শস্ত বপন, শন্ত .নিড়ান, মই দেওয়া, বিদা দেওয়া, 

ঘাস উৎপাটন করা, ক্ষেত্রে জলসেচন করা, শম্ত মলাই করা, শস্ত গৃহজাত করা, 

ই শন্ত পুনঃ বাজারে বিক্রয় করা বা স্থানান্তরিত করা, বীজ সংগ্রহ করা! প্রতৃতি 

কৃষির অঙ্গীয় সমস্ত কার্য্যেই গোজাতির সাহায্য আবশ্তক। গোই কৃষিকার্য্ের 

একমাত্র সম্বল। বস্তুতঃ ভারতীয় গৃহস্থের আয় ব্যয় বিত্ত ক্ষমতা! শক্তি সামর্থ 

সকলই গো সংখ্যা দ্বারা পরিমিত হয়। এ দেশে জিজ্ঞান্ত প্রশ্ন এই হয় যে, কোন্ 

ব্যক্তির কয়খাঁন হাল, কয়টা গরু। ভারতীয় ভূমি বান্দীয় যন্ত্রের সাহায্যে 

(127021116-00%757) বাঁ ঘোড়ার দ্বারা চাষ করার কোন আবশ্তকতা নাই। 

ভারতীয় ভূমি বুষ ও বলীবর্দের শক্তিতেই কর্ষিত হইয়! থাকে । ভারতীয় মানব 

(১) ষড়ঙ্গং পরমং পানে দুধপ্রাগ্ভাদি বারণং-_অগ্নিপুরাণ। 

(২) [7 ৪ ০081৮ 10. ৮1001) 9০9 1027 ০906 01 076 009018001) 

501515 095 27101079800. 11) ড700101) ০090৩ [0195 2 009 

11010109106 08 2 06208100001 006] 15 179৬9]. ডা27611)6. 

১8৫5 2) 0922 2/ ১০%41/%2/%£7/412 0৮ 10, 01] 

১019611705100106 1, 0. ৬. 1). 
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জীবনের সহিত গো শতসহজ ভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে ।' [লুনার 

কতক ভূমি ও গো দান করিবার প্রথা আজ পর্যন্ত কোন কোন স্থানে বিদ্যমান 
আছে। গো ও তূমিদানের বাবস্থা সর্কত্রই দৃষ্ট হয়। শ্রাদ্ধেও বৃষ ও অন্য গো 
দান শ্রান্ধের পরিমাঁপক । 

দেশের নানা প্রকার ভার 588 যুদ্ধ 

ক্ষেত্রের কামান ও রসদ এবং সৈন্যগণের অন্তান্ত আবশ্ঠকীয় নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য 

বহন করার জন্যও দ্রুতগামী কষ্টসহিষুণ বলবান বৃষ ও বলীবর্দ ব্যবহৃত হয়। এই 
উভয় শ্রেণীর বৃষ ও বলীবর্দ অতি মূল্যবান ও আবন্ঠকীয়। অশ্বগণ অতি সহজেই 
্লাস্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু গৌঁজাতি দীর্ঘ ও বন্ধুর পথ অতি সামান্তমাত্র আহার 
ও বিশ্রাম লাতেই অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিতে পারে। পূর্ণিয়া, রংপুর, 

রাজসাহী, বেহার, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও দাক্ষিণাত্যে গোশকট দ্বার! ষানের কার্ধয 

নির্বাহিত হয়। পূর্ণিয়ার সেম্পুনি নামক গৌযান অতি উৎকৃষ্ট ও আরামজনক, 
তথায় অশ্বশকট হইতে এইরূপ গোষান অধিক আদরণীয়। তথাকার 

ইউরোপীয়গণও এই গোযান আদরের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। 

ভারতবর্ষের নান! স্থানে শোভাযাত্রায় এবং বিবাহাঁদিতে বরধাত্রগণ এবং বর স্বয়ং 

গোষানে শ্বশুরালয়ে গিয়া থাকেন। সৌখিন ধনিগণ কেহ বা তাহাদের অবস্থানু- 

যাঁয়ী স্বর্ণ, রৌপ্য নির্মিত তৃষায় তৃষিত করিয়া, কেহ বা কড়ি নির্মিত অলঙ্কার 
দ্বারা এবং মখমল প্রভৃতি উৎকুষ্ট, বিচিত্রবর্ণের বন্ত্র দ্বারা আবৃত করি! গলায় 

ঘণ্টা! ও পায়ে ঘুঙুর দিয়া গোগণের দ্বারা গৌরথ পরিচালন করিয়া থাকেন। 
গোগণের পাকস্থলীর গঠন এইবূপ যে, গোগণ একরার আহার পাইলেই তাহার 

সমস্ত দিনের আহার্ধ্য পাকস্থলীতে সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারে, এবং সর্দিগর্শি 

 রোগও গোজাতির হয় নাঁ। তাই ভয়ানক গরমের দিনে যখন কলিকাতা, কাশী, 

এলাহাবাদ, দিল্লী প্রভৃতি বড় বড়, সহরের রাঁজপথে একখানা ঘোড়ার গাড়ী, 

মহিষের গাড়ী বাহির হইতে পারে না, তখন গরুর গাড়ী রীতিমত কার্য নির্বাহ 

করিয়া যায়। যে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস বৎসরের সর্ববাধিক উত্তাপে উত্তপ্ত হয়, 

সেই সময় গোগণ একহাটু কর্দামে ও প্রখর সুর্্যোভাপে হালচাষ করিয়া পৃথিবীর 

ধান রোপণের সাহাষ্য করে।_ গোজাতি ভিন্ন অন্ত কোন শ্রেণী জীব আর এই 

কার্য্য করিতে পারে না। 

এ দেশের ভূমিতে শন্ত উৎপাদনের জন্য গোময় ও গোমুত্র অতি উৎকৃষ্ট 
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সার: :গোগণ. স্মিত বিচরণ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিলেও ভূমির উৎকর্ষতা 
সাধিত হয়। শুষ্ক গোময় এদেশীয় গরীব লোকে জালানী স্বরূপ ব্যবহার করে। : 

এ দিকে আবার গোরক্ত ও গবাস্থিগুলি মৃত্িকায় পরিণত হইলে তাহাও ভূমির 
উৎকৃষ্ট সার হয়। গো মৃত অবস্থায় ভূমিতে পতিত হইলে তাহা সাররূপে 

পরিণত হইয়া ভূমির অসীম উপকার সাধন করে। 

গো-চর্ধ দ্বার। চর্্ম-পাঁছুকা, ব্যাগ, ট্রাঙ্ক, জিন, গদি, মোষক, বা গ্রভৃতি 

বছ নিত্য-ব্যবহার্ধ্য অত্যাবস্কীয় মূল্যবান দ্রব্য প্রস্তুত হয়। 

গো-শৃল ও গবাস্ছি দারা ছাতি ও লাঠির হ্াণ্ডেল, ছুরির বাট, চিরুপি, কাগজ- 
কাটা সাইস, বোতাম প্রভৃতি নিত্য-ব্যবহার্ধ্য দ্রব্য প্রস্তত হয়। গোক্ষুর ও গোশু্গ, 

হইতে শিরিশ আঠা তৈয়ার হয়। তদ্দারা কাষ্ঠ জোড় দেওয়া যায়। শিরিশ- 
কাগজ দ্বারা কাঠ ইত্যাদি পালিশ করা হয়। গো-রোম জমাট করিয়া তদ্দারা 

গদীর নীচের গাঁদেলা প্রভৃতি নিম্ধিত হয়। 

উহাদিগের শোণিত বিহিত ভিনিরীর তন্দ্রা চিনি 

ও সোর! স্ুপরিষ্কৃত হয়। গোশোণি [ত দ্বারা “প্রাসিয়ান বু? নামক কালীও 

তৈয়ার হয়। 

গো-হাড়ের মধ্যস্থিত তরল অংশ দ্বারা এমোনিয়ালিকাঁর, বোনটার, গ্রিসারিণ 

প্রভৃতি ওঁষধ প্রস্তত হয়। | 

চমরী গোর পুচ্ছে চামর প্রস্তত হয়। , গোমাংস কোন কোন জাতির খাস্ত- 

রূপে ব্যবহৃত হয়। গোৌ-মাংসেও ভূমির দার হয়| | | 

গোসস্ধে কোন ইংরেজ শিখিয়াছেন__ 

যদি কোন সভা জাতি পল জার পর বে নিই গোগাতিই 

তাহাদের. সর্কপ্রধান দেবীরূপে উপাসনার. যোগ্য । গো কি সুখের উৎস! 

গো হইতে ৫ যে জুতার হর্ন, গো হইতে যে মাথার তাস, গো হইতে যে ভুতার 

উপরিভাগের চণ্হয় উহা! বাদ দিলেও ৯ সা 5 

গে! হইতেই নবনীতি- এবং গোই পনীরের উৎপত্তির কারণ । এই শাস্, ধীর 

পণ্ড চির দানশালী। এই জাতির এমন পারিবারিক আনন্দ নাই যাহা তাহার! 

মনুস্ের সহিত সম্ভোগ না করে। আমরা তাহার বংসগণকে হরণ করি 
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তাহাদিগের ছপ্ধ হরণ করি এবং তাহাদিগকে হরণ করিবার জন্যই তাহাদিগকে যত্ব 
করি। (১) | 

তাই যে দিক দিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাঁক্ না কেন ভারতে তারতবাসীর জন্ 
গো।-্বনেল্জ স্তায় মহৌপকারী শ্রন্ন আর দ্বিতীয় নাই । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
প্রাচ্ডীন কালে গু প্রাভীন্ন লাহিত্্যে 

গোজাতিল্ল স্ান্ম। | 

“গাবঃ জুরভয়! নিত্যং গাঁবঃ স্বস্তায়নং মহৎ 

অন্নমেব পরং গাবে! দেবানাং হবিরুত্তমম্। 

পাঁবনং সর্বভৃতানাং ক্ষরস্তি চ হবীংষি চ 

হবিষা মন্ত্রপূতেন তর্পয়ন্ত্য মরান্ দিবি 
খষীণামগ্সিহোত্রেযু গাবো হোমগ্রযোজিকাঃ 

সর্বেষামেব ভূতানাং গাবঃ শরণমুত্তমং 

গাব; স্বর্ন্ত সোপানং গাবঃ মাজল্যমুত্তমম্ 

'গাবঃ পবিত্রং পরমং গাবো ধন্যা সনাতনাঃ 

নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভা এব চ 
নমো ব্রহ্মন্ুৃতীভ্যশ্চ পবিভ্রাভ্যো নমো! নমঃ॥৮-_আগ্িপুরাঁণ 

(1) 1 0151117260 [99019 ৩76 ভা" ০9 171)59 11760 119 
ছা015101]) 07 210101819) 606 009৮ ০210 061911011১2 07611 
01116 03000995. 1721 9 :00816817 0৫ 10155911159 15 (106 0০0% | 
9176 15 0176 77006] 01099, 172 50109 0৫ 100৮৮97) (179 0118109] 
08158 ০060179656১) 00 58৮ 10001716501 81706 1701175, 1811 001001)3 
80 0001991 19201191. 4 £90019. 217019019৪৮" 5191011)0 0179%- 
৮06 10 1025 1১0 10চ 2) 1067 9ি000]য 2915 10101) 5106 
0095 170 91716 11 10121, 5100 12 91 0111071] 005 
ডা 118 2000 1191 1701100) 200 6 0121 086 001: 116] 1101) 
018০ 10001761195 06 09106080590) 1 

/5070/796422 77177%06) £ 50150 90], 11) 0886 758 . 
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যে খ ধাতু হইতে আর্ধাশব উৎপন্ন হইয়াছে তাহার অর্থ কর্ষণ কর! ; হল- 
চালন করা । প্রাচীনতম কাঁল হইতে হল-চালন গো-শক্তিতেই নির্ববাহিত হইত, তাই 

দেখা যায় যে, গোজাতি আর্ধাজাতির নামের সহিত অন্বিত ও সংশ্লিষ্ট । 

আধ্য-বালিকাঁগণ আধ্য-পরিবারের গো দৌোহনের কার্ধা নির্বাহ করিত, তাই 

শব্ববিদ্গণের মতে আর্ধা-বালিক' ছুহিতা। ইহাতেও উপলব্ধি হয় যে গোজাতি 
আধ্য-পরিবারের এক অঙ্গ । ্ 

অনার্যগণ মুগয়া ও বাযাধবৃত্তি দ্বারা এবং আধ্যগণ গবাদি পশুপালন ও ৫ 

দ্বারা হল চালন করিয়া লী নির্বাহ করিতেন। 

গারো৷ ও ত্রিপুরা প্রড়তি পার্বতা অনার্ধা জাঁতিগণ এখনও হল চালন করিয়া 

কষিকাধ্য করে না। মুত্তিকায় শস্তবীজ প্রোথিত করিয়াই শশ্ত উৎপাদন করে। 
এ প্রকার শস্ত উৎপাদনের নাম জুম্। আর যেখানে আধ্যজাতি সেইখানেই 
হাল চাষ প্রচলিত। 

পৃথিবীর আদি জ্ঞান আদি শ্রুতি খক্ বেদে আছে-_- 

“গোর্মে মাতা খষভঃ পিতা মে দিবং শন্দ জগতী মে প্রাতিষ্টা”-__ ইতি শ্রুতিঃ | 

গো আমার মাতা, বৃষ আমার দ্পিতা, আমার স্বর্গ পহিক সুখ প্রদান করুন্। 
গো সকলে আমার প্রতিষ্ঠ। হউক । 

পৃথিবীর আদি গ্রন্থ খক্বেদ, ঘ্বত দেবগণের পিতৃগণের ও মন্ুষ্যের এমন কি 
গর্ভস্থ শিশুরও গ্রীতিকর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।* সাঁমবেদীয় ছান্দোগ্য 

উপনিষদে দধি ও মাখনের উল্লেখ আছে। অথর্ববেদেও গো রক্ষার বন্থ প্রার্থনা 

আছে, গোভিল গৃহৃস্থত্রেও গো সম্বন্ধে বিস্তৃত তব অবগত হওয়া যায়। 

সংহিতাকারগণ বিশেষতঃ মন্ধ (১) বিষণ (২) যাজ্জবন্ধয (৩) পরাশর (৪) বশিষ্ঠ 
(৫) সংবর্ত (৬) প্রভৃতি সংহিতাকারগণ গো, গোদনি, গোময়, গোমৃত্র, দি, ছৃপ্ধ, 

হ্বিঃ ৪5757551555885598 | 

* আজ্যং বৈ দেবানাং স্থরভিঘাতং মনুষ্যাণাং আযূতং পিডৃণাং নবনীতং 
গরভীণাং | আয়ুত শব্দে ঈষতদ্রব ঘুত।-_খক্বেদ এঁতরেয় ব্রাহ্মণ । 

(১) মনত ৪র্থ অধ্যায় ২৩১ শ্লোক, ৫ম অধ্যায় ৯৫ শ্লোক, ১১শ অধ্যায় 

১০ শ্লোক ।" (২) একবিংশ অধ্যায় ৫৭--৬১ শ্লোক । 
(৩) আচার গো ভূ তিল_-২০১ শ্লোক। 
(৪) গোমুত্রং গোময়ং ক্ষীরং ১১শ অধ্যায় ২৭ শ্লোক । 
(৫) ৩৯ শ্লোক। | (৬) ৭ শ্লোক । 
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ঞটব্যা বনবঃ পুক্রা যস্তেকেহিপি গয়াং ্রজেৎ পর / ৮ 

| যজেৎ বা অশ্বমেধঞ্চ নীলং * বা বৃষমুৎস্থজেৎ ॥ 

লোকে বু পুত্রের আকাঙ্া করিয়৷ থাকে, যেহেতু উহাদিগের মধ্যে যদি কে 

গয়া-শ্রাদ্ধ করে, যদি ফেহু অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, কিংবা যদি কে নীল-বৃষ উৎসর্গ 

করিতে পারে। নেই লেগ বহিকেছে বীজ ই বরা সারের নট 

্যায় মহৎ ফলপ্রদ ও বাঞ্ছনীয় । 

খক্ বেদের ব্যাখ্যায়. সায়ণাচার্ধ্য ধলিশাছেন যে, গোগণ হইতে আমবা 

বাকা প্রাপ্ত হইয়াছি। গো মাতার হস্বা রব ভিন্ন আর কোন শব্দ শ্রুতিগোচর 
হয় না, তাহ হইতেই কি অন্বা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে ? গোগণ আমাদিগের 

মাতা ও দেবতা স্বরূপা, অন্বৃদধি লোক এই গোকে পরিবর্জন করিয়া 

থাকে। (১) 
্রহ্মবৈবর্ভ, অগ্নি (২), গরুড়, ও ভবিতব, পদ্ম, মস্ত (৩) প্রভৃতি পুরাণকারগণ 

ও মহাভারতে ব্যাসদেব (৪) বিবিধ তন্ত্রকারগণ ও দত্বাত্রেয় সংহিতাকার 
গব্যের, গোরোচনার, গোদানের, গোঁসেবার মাহাত্ম্য জলস্ত ভাষায় কীর্তন করিয়- 

ছেন। হিন্দুগণের পিতৃশ্রাদ্ধের পাত্রান্ন গোকৈ ভোজন করাইবার বিধান আছে। 

প্যথা__গো-বিপ্র. জলেহথবা” গো ব্রাহ্গণকে প্রদান অথবা! জলে বিসর্জন করিবে। 
গোকে দানই শ্রেষ্ট কল! গো্ুরোডূত 7 র্জঃ দারা | াব্যসানে দেহ শুদ্ধি হয়! 
চি ০১০ এত পা পাপা পপ শশি৮ ০৯ পাপী । বলা ১ ও শিশিলত শিপ চাপা পাপিসপপাপাশীপা পিপি 

্ঁ নীল বৃষের লক্ষণ_-. : 

| সির পনীরিনিলালা 
| টার রান 

(১). . . বচোবিদং বাচোমুদী 
| শা ভিপতিঠ মালান 

বেবীং টিরতা চা গম 

- রি ৃ রদ৮৮ ১৬ ৮৯০ স্থশ। 

৫). লোনিএপাদনং কাধ রাজা গো শা মা বে... 

, গাব দি! বাজলো লোড: পিট রঃ 
এ  শকুনমত্রপরংতাসাম্ লক্ষীনাশনং পরম 1... | 

০ বাং কু: বার পুজা বৌধনরদনন 1... 
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প্রাচীন ভারতে হিন্দুগণের দৈব পিতৃষজ্ঞই জীবনের সার কর্ম ছিল্। 

ধ দৈব ও পিতৃযজ্ঞ দধি ও ঘ্বতমূলক ছিল। এ সকল যজ্ঞের স্বস্তি 
টি স্পট ও ও পাকশী এ ৮০ টি ২ তা শশী তত 5 

ধন্বস্তরী বলিলেন, গো, বিপ্র প্রতিপালন কর রাজার একান্ত,কর্তবা। 

এক্ষণে গোশান্তি কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর-- গো সকল পবিত্র ও মঙ্গল দায়ক। 

লোক দকল গোগণেই প্রতিষ্ঠিত আছে। গোগণের বিষ্টা, মৃত্র উৎকৃষ্ট বস্ত। উহা 

দ্বারা অলঙ্গ্মী বিনষ্ট হয়। গোগণের শৃঙ্গের কু রন-বারি পাপরাশি নাশ করে। 

গোমুত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সপিশ্চ রোচনা। 

ষড়ঙ্গং পরমং পানে দুঃস্বপ্াপ্ভাদি বারণম্। ৩ 
রোচন। বিষরক্ষো্গী গ্রাসদঃ স্ব গো গবান্। 

যদ্গৃহে হুঃখিতা গাবঃ স যাতি নরকং নরঃ ॥ ৪ 

পর-গোগ্রাসদঃ স্বর্গী গোহিতো। ব্রক্মলোকভাক্। 

গো-দানাৎ কীর্তনাদ্রক্ষাৎ কৃত্বা চোদ্ধরতে কুলম্। ৫ 

গবাং শ্বাসাৎ পবিভ্রাভূঃ স্পর্শনাৎ কিছ্বিষক্ষয়ঃ | 

গোমুত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পঃ কুশোদকং | ৬ 

একরা ব্রোপবাসশ্চ শ্বপাকমপি শোধয়েৎ। 

সর্বাগুভবিনাশায় পুরাচরিতমীশ্বরৈঃ | ৭ 

গ্রত্যেকঞ্চ এযহাভ্যন্তং মহাসাস্তপনং স্ৃতং |. 

সর্বকামপ্রদঞ্ধেতৎ সর্বাশুভবিমর্দনং । ৮ 

কৃচ্ছাতিকৃচ্ছ্ং পয়সা দিবসানেকবিংশতিং | 

নিম্মলাঃ সর্ধবকা মাপ্ত্যা স্বর্গগাঃ স্থ্র্নরোত্তমাঃ | ৯ 

ত্র্যহমুষ্ণং পিবেন্থুত্রং ত্র্হমুষ্ং ঘ্তং পিবেং। 

এহমুষ্তং পয়ঃ পীত্বা বাযুভক্ষঃ পরং ত্রাহং | ১০ 

তণ্তরুচ্ছরতং সর্বপাপদ্রং ব্রন্মলোকদম্। 

শীতে তু শীতরন্্রং স্তাদ্ ব্রন্ষোক্তং ব্রহ্দলোকদম্। ১১ 

গোমুত্রেনাচরেৎ স্বানং বৃত্তিং কুর্ধযাচ্চ গোরসৈঃ। 

গোতিব্রুজেচ্চ তূক্তান্থু ভুঞ্তীতাথ চ গোব্রতী। ১২ 

মাসেনৈকেন নিম্পাপো গোলোকা ন্বর্গগো ভবেৎ। 



| ১০ ] 

বাচন (আর্ত) হইতে পূর্ণান্থতি (শেষ পর্য্যন্ত সকল ক্রিয়াই দধি ও দ্বৃত দ্বারাই 

সম্পাদিত হয় । (১) বৎস! গাভী, বৃষ, ঘুত, দধি যাত্রীকালে দর্শন করিলে কি 
২ প৯ আলাপন পিপাসা পাপী পপ সপ পি পা দাশ 

বিগ্াঞ্চ গোমতীং জণ্তা1? গোলোকং পরমং ব্রজেৎ। ১৩ 

গীতৈনুত্যৈরগ্রোভিবিমানে তত্র মোদতে। 
২৯২ অঃ) অগ্নি পুরাণ। 

গোমু্, গোময়, ক্ষীর, দি, ঘ্বত ও রোচনা এই ষড়ঙ্গ পানবিষয়ে উৎকৃষ্ট, 

তদ্বারা দুংস্বপ্রাদি দোষ নিবারিত হয়। রৌচনা রাক্ষসত্ী ও বিষ-বিনাশিনী 

জানিবে। গোগণের গ্রাসপ্রদদ মানব স্বর্গগামী হয়। যাহার গৃহে গো সকল 

ছুঃখভাবাপন্ন সে নরকে গমন করে । যে নর অন্তের গোগণকে গ্রাস দান করে 

সে নিত্য স্বর্গ ভোগ করে। ষে গোগণের নিত্য হিতে রত সে ব্র্মলোক- 

তাক্ হয় । গে! দান করিয়া গো মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া ও রক্ষা করিয়া মানবগণ 

কুল উদ্ধার করিতে পারে। গোগণের শ্বাসে ভূমি পবিত্র ও স্পর্শে পাপ ক্ষয় 

হয়। এক রাত্র উপবাসী থাকিয়! গোমুত্র, গোময়, ক্ষীর, দধি, ঘ্বত ও কুশোদক 

ভোজন করিলে চগ্ডালও বিশুদ্ধ হয়। পুরাকালে খধিগণ সর্ববিধ 

অণ্ুভ বিনাশের জন্ত গোমুত্রাদি ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
গোমুত্রাদির মধ্যে কোন একটি তিন রাত্রি সেবন করিলে মহাশাস্তি 

হয়। ইহা সব্বকামপ্রদ ও সর্বপ্রকার অশ্ডভ বিনাশ করে। একবিংশতি 

দিবস ছুগ্ধমাত্র পান করিলে কল্াতিকুচ্ছ ব্রত হয় এবং তদ্বারা নরোত্তমগণ 

নিম্মল ও সর্বকাম সম্প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গগামী হইতে পারে । তিন দিবস 

উষ্ণ মুত্র, তিন দিবস উষ্ণ ঘ্বত, তিন দিবস উষ্ণ ছুগ্ধ ও তিন দিবস বায়ু ভক্ষণ 

করিয়া তণ্রুদ্ছর ব্রতাচরণ করিলে সর্ব পাপ বিনষ্ট তইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। এ সকল দ্রব্য সুীতল সেবন করিলে শীতক্ম্ক-ব্রত সম্পাদিত হয়। 

বরঙ্ধা বলিয়াছেন, উহাতে ব্রহ্লোক লাভ হয়। গোমুত্র দ্বারা স্নান, গোরস মাত্রে 

জীবিকানিব্বাহ, গোগণের সহিত গমন, গোগণের ভোজনাস্তে ভোজন করিলে 

গোত্রত হয়। এক মাস গোত্রতাচরণ করিলে নিষ্পাপ হইয়া গেলোক স্বর্গে গমন 
করা যায়। গোমতী বিদ্বা জপ করিয়া পরমলোক গোলোকে গমন করে, তথায় 
বিমানারোহণে অপ্সরাগণলহ নৃত্যগীতামোদে কালহররণ করিতে পার! যায়। 

(১) দধিনা জুহ্য়াদগ্রিং দধিনা স্বস্তি বাচয়েৎ। দধি দদ্যাচ্চ প্রাপ়্াৎ গবাং 

বষ্টিং সমশ্রতে। ্বৃতেন জুন্ুয়াং-_ ইত্যাদি। 
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তাভাদিগের নাম শ্রবণ করিলে€ শুভ হয়। 1১) হিন্দগণ প্রন্চোক মঙ্গলজনক 

মাভাদয়িক বৃদ্ধি শ্রাদ্ধে গৌধাদি মোড়ণ মাতিকার পূজ! করিয়া থাকেন, ভাতার 

ধনবিচ্ভক দধি বদরানিত ভওয়া আব্শ্রাক, বিবাচাদিতে "9৪ গো মোচানের মন্থ '৪ 

'গোৌর্নচম বলার প্রথা আছে । গ্রাজাপত্তা বিবাত গো-বিনিময়েই হইয়। থাকে । 

মধুবাতা। নামক প্রীর্থনীয় “মাধবীগাবোভবন্ধ নঃ।” আমাদিগের গোসকল 

মধুমতী হউক এইরূপ প্রার্থনা করা হয়।+ 

গো পালন ও রুমি কাধোর সববান্দাবস্ত রাজের রাজগণের প্রধান ও সত 

লক্ষন ছিল। চিন্রকুট পৰ্ধাতে বনবাসী রামের সভিত ভরত মিলন কালে বাম 
ভরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভ্রাতঃ। ক্লূষক ৪ গোপগণ তোমার উপর শ্রীত 

মাছে ত? বংস জনসাধারণের সুখ সমুদ্ধি কৃষির উপর নিব করে। (২) নারদ 

মভারাজ যুধিষ্টিরকে জিল্ঞাসা করিয়াছিলেন বে, সচ্চরিত্র লোক দ্বারা, কৃষি 

গোপালন চলিতেছে ত? লি কৃষি ৪ গোপালানের উপর স্তাপিত হইয়া 

চ্ছন্দে চলিতেছে ত ? (৩ 

মভারাজগণ গোপগণ হইতে ঘতাদি উপভার গ্রহণ করিতেন এবং গোপদিগের 

মহিত নানাবিধ বাক্যালাপে তাহাদিগকে আপাায়িত করিতেন । (8) 

রাজস়্ বজ্জকালে রাজাধিরাজ গোচন্মে উপবিষ্ট হইতেন । 

হিন্দুগণের শ্রাদ্ধে ৪টী বংসতরীর সহিত বুষোৎ্সগগ করা হইয়া থাকে। 

এ সময় বৃষকে ধন্মরূপে স্কতি করা হয়। 

বুষো হি ভগবান্ ধর্মশ্চতুষ্পাদঃ প্রকীত্তিতঃ। 
বুণোমি ত্বমহং ভক্ত সমাং রক্গতু সব্বদা। 

বৃষই ভগবান চত্ুষ্পাদ পূর্ণ ধন্ম স্বরূপ; তোমাকে বরণ করিলাম, তুমি আমাকে 
সর্বদা রক্ষাকর | বুষকে প্রদক্ষিণ করিয় নিয়লিখিত মত বুষকে স্তব করিতে ভয় | 

(১) ধেনুর্বৎসপ্রযুক্তী বৃষ..." দরধি নধুরজতভং ইতাদি। . 
(২) কচ্চিৎ তে দয়িতাঃ সর্ধে কৃুষিগোরক্ষজীবিনঃ বার্ডায়াং সাম্প্রতং তাত 

লাকোহয়ং স্থখমেধতে ॥ ৪১ শ্লোক, ১০০ অধায়, অযোধাকাওড, রামায়ণ । 

(৩) কচ্চিৎ অনুষ্ঠিত তাত বার্তাতে সাধুভিঃ জনৈঃ, বাত্তীয়া সংশ্রিতস্তাত 
'লাকোকং সুখমেধতে । মহাভারত । 

(৪) হৈয়ঞ্গবীনমাদায় ঘোষবৃ্ধানুপস্থিতান্ িতিরাতি। চ্ছন্থ বন্যানাং 
মাগশাখিনাং। রঘুবংশ | 

* ম$ ৯ আঃ ১৪ ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৯* সু খক্বেদ। 
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৪ পাল্মাতন ক পালে প্রিয়াগ্রিমাঃ। 

নংকিঞ্চিং দুদ, কণ্ম লোভমোভাৎ কৃত ভবেহ। 

তম্মাদন্ধভা দেবেশ পিতুঃ স্বর্গং প্রধচ্ছ মে। 

দাবন্তি তব রোমাণি শরীরে সন্তবন্তি চ। 

ভাবং বর্মসহূলাণি স্বর্গে বামোহস্্ মে পিতুঃ। 

গঘকে স্বপনত ধর্শস্বরূপ জ্ঞান করিয়া উনার গান্রে যত লোম আছে হত 

সহজ বংসর পিতার স্বর্গবাসের প্রার্থনা করা ভয় 

গাভীর স্কৃতি গা, 

ন' পক্গীও সব্মভতানাং বাঁ চ দোবেঘ স্বতা। 

ধনুরাপেণ সা দেবী মম শান্তি, প্রষচ্ছত় | 

বিষেগবক্ষসি নং লক্ষমীষ লক্গীর্ধনদস্তা চ। 

বা লক্ষ্মী: লৌকপালানাং সা ধেন্সবরদাস্ত মে; 

& (তস্তা ঘা চি কুদাণী শঙ্ঈরশ্য চ যা প্রিয়া। 

ধেশ্তবূপেণ সা দেবী মম টা প্রধচ্ছতু । 
চত্তক্মথগ্ত ঘা লক্গীঃ স্বাতা যা চ বিভাবসোঃ 

চন্দ্রীক-খক্ষ-শক্তিধ! সা ধেন্বব্বরদাস্ত মে। 

সর্ববদেবময়ীং দোগ্ধণীং সর্বদেবময়ীং তৎ 

সব্দলোকনিমিত্তায় সর্ধলোকমপি ০ 

গ্রযচ্ছামি মহাভাগামন্গয়ায় শুভায় তাহ। 

বিনি সর্বভূতে লক্ষী স্বরূপে বন্তমান, যিনি সকল দেবে অবস্থিত আছেন, ধেনু- 

কূপে দে দেবী আসার শান্তি দান করুন। বিষ্ণুর হৃদয়ে এবং কুবেরের 

হৃদয়ে ফিনি লক্মীরূপে আছেন, দেহস্থিতী যে কুদ্রাণী যিনি শঙ্করপ্রিয়া সেই 
দেবী আমার শান্তি বিধান করুন। যিনি ব্রঙ্গার লক্ষ্মী ও, অগ্নির স্বাহাস্বরূপা, যিনি 

চন্ত্র, স্র্যা, নক্ষত্রের শক্তিত্বরূপা, ধিনি. সর্ব-দেবময়ী, যিনি দুপ্ধ-প্রদাত্রী 
ত্রীন্হাকে সর্ধলোকের নিমিত্ত, সব্বলোকের অক্ষয় মঙ্গলকামনায় তোমাকে 

দান করিতেছি। পুর্বোক্ত শহ্ুতি, প্রণতি, স্ততি ও প্রার্থনায় প্রাচীন ভারতে গোঁ 

জাতি কি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা ুধীমাত্রই উপলব্ধি 

করিতে পারেন। 



সোরুভেযাঃ সব্ধভিভাঃ পবিজাত গনণারাশরছ | 

গ্রতিগুজ্ম্থ মে গ্রানৎ গাবস্ত্রেলাকাযমাতরঃ | 

পঞ্চভুতে শিবে পণো পবিরে কধাসস্তবে। 

প্রতীচ্ছেদং ময়া দর্ভং মৌরভেম়ী নমস্ত তে॥ 

এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রতাহ গোদিগকে গোগ্রাস দেওয়ার বিধান আছে। 

এক দিনের সম্পূর্ণ আহার দিলে বিশেষ ফল প্রাপ্ত ভওয়া যায়। 

ঘাসমৃষ্টিং পরগবে সান্ং দগ্চান্ত, ঘঃ সদা। 

অকৃত্বা স্ব়মাহারং স্বর্গলোকং স গচ্ছতি ॥ 

নিজের আভারের পুব্ে ধিনি অন্নের সহিত ঘাসমষ্টি গোকে প্রদান করেন 

তিনি স্বগগামী ভন। 

স্যযবংশায নৃপন্তি ইচ্ছাকুর পৌল্র বৃষভের ককদ্যারোভণে ঘন্ধ করিয়াছিলেন 
হাহ তাভার বংশধরগণের নাম কাকুস্থ। (১) 

ব্রাহ্গণগণ ভারতীয় আর্ধাগণের সর্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়ািলেন | ব্রাহ্মণ 

বন্দী, শত্রির-জ্ঞ্েঃ ব্রাঙ্গণাবতেজের নিকট পরাভূত । গব্বিত রাজ বিশ্বামিত্র 

বাঙ্গণা-তেজের নিকট পরাভূত হইয়া বলিয়াছিলেন “ধিক ক্ষত্রবলং, বলং বলং 
রঙ্গবলং |” ব্রাঙ্গণগণ দেব্তাগণের ভয় ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। ব্রা্গণগণ 

দেবস্বও তুচ্ছজ্ঞান করিতেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রাহ্মণাতেজের নিকট পরাভূত 

ছিলেন। ন্বয়ং ভগবান যে ব্রাঙ্গণের পদরজঃ বঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন সেই 

বান্ধণ ও গো একত্র তুলিত। 

ব্রাহ্মণাশ্চৈব গাবশ্চ কুলমেকং ছিধা রুতং | 

একত্র মন্াস্তিষ্স্তি ভবিরন্যত্র তিষ্ঠতি ॥ 

অর্থাৎ একটি কুল দ্বিখণ্ভীকৃত হইয়া ব্রাঙ্গণ ও গো উৎপন্ন ভইয়াছে, একতঃ 

মন্্র অন্থতঃ হবিঃ বিদ্যমান আছে। হ্ষষ্টিরক্ষার জন্য যজ্ঞ গ্রয়োজন। সেই 

যঙ্ভও হবিন্মূলক | গোর শৃঙ্গ পুচ্ছ প্রভৃতি প্রতোক অঙ্গে ও প্রতি রোম- 

কুপে দেবভাগণের বাস এবং পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থই গো-শরীরে বিদ্যমান্ বলিয়া 

ভিন্দগণের বিশ্বাস। 
শী কাপ পপ কাপ আচ 

(১) কাকুস্থং ২ করুণাময়ং গুণনিধিং িগ্রপরিয়ৎ ধার্সিকং | 

রাজেন্দ্রৎ সতাসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শাস্তমৃষ্তিং ॥ রামায়ণ । * 
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একদা মভারাজ নভষ ল্ুগ্তবংশীয় মহধি চাবনের মূলা নির্ধারণ করিতে 

গিয়া ক্রমে সহ, লক্ষ ও কোটা মুদ্রা দিতে চাহিয়াছিলেশ। তাহাতেও উপযৃক্ত 

মূল্য না হওয়ায় মহারাজ তাঠার অর্ধরাজা 'ও অবাশষে সমস্ত রাজ্য দিতে 

চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু ভাহাতেও তাহার উপদুক্ত মুলা হয় নাই বলিয়া মহষি 

প্রকাশ করিলেন; পরিশেষে যখন মহারাজ মহধির মুলা একটি গো নির্ধারণ 

করিয়া দিলেন তখন আহলাদে মহষিও তাহাই স্বীকার করিলেন। হায়! 

বর্তমান ভারতে সেই গো্সীতি, গো-সম্মান কোথায়! (১) 

একদা বিষুপ্রিয়া লক্ষমীদেবী গোগণের শরীরে বাস করার জন্য প্রার্থনা 

করেন। তখন গোগণ দেবীকে তাহাঁদিগের মূত্র ও পুরীষে বাস করিতে নির্দেশ 

করেন। লক্ষ্মী তথাস্ত বলিয়া উহ্াতেই বাম করিতে আরম্ভ করেন। বস্ততঃই 

গোমৃত্র, গোময় লক্ষ্মীর নিয়তাবাসভূমি । যে ভূমিতে গোময় ও গোমূত্র পতিত 
হয় সেই ভূমি লক্ষী-ভ্রী পারণ করে। উহাই শন্প্তামলাঁ ও ফল-পুষ্প-শোভিতা 

দুষ্ট হয়। (১) 

একদা ইন্দ্র ব্রন্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “গোলৌক সমস্ত লোকের 

উপব স্তাপিত ভ্ইয়াছে কেন?” তাভাতে ব্রহ্মা বলিলেন হে বাসব! গো 

সকল যজ্ঞের অঙ্গ ও যজ্ঞরূপে কথিত হয়। গে বাতিরেকে কোন প্রকার 

মন্জানুষ্ঠান হয় না। গোগণ ঘ্ৃত ও ছুগ্ধ দ্বারা প্রজা সকলকে ধারণ করিয়া 

রহিয়াছে । ইভাদিগের তনয় সমুদয় ক্লষিকাধ্য নির্বাহ করতঃ ধান্য ও বিবিধ 

বীজ কল উৎপাদন করিয়া থাকে। তাহা হইতে যন্, হব্য,'ও কব্য সমুদয় 
প্রবৃত্ত হ্য়। হে স্ুরাধিপ ! ইহারা ও ইভাদিগের দি ডুগ্ধ অতি পবিভ্র, ইহারা 

ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দ্বার! পীড়িত হইয়াও বিবিধ ভার বহন করিয়া থাকে । ইভারা কার্ধা 
দ্বার সুরগণ ও প্রজাগণকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে শ গোগণ তখন 02 

ক্কত্য ও আতিথা-ক্রিয়ার সাধনভূত বলিয়া পরিগণিত ছিল। (১) 

্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দৃষ্ট হয়, জামদগি খষি কার্তীধ্যার্জুনকে বীর গো 
প্রদান করিতে অসম্মত হইয়! তদ্বিনিময়ে স্থীয় প্রাণ দান করিতে কুগ্ঠাবোধ 
করেন নাই। বশিষ্ঠগ বিশ্বীমিত্রকে সমস্ত পৃথিবীর রাজ্য, রাজভাপগ্তার ও রাজ- 
সম্পদের বিনিমগেও স্বীয় গো দানে সম্মত হন নাই।, 

৬৯) মহাভারত অনুশাসন পব্দ | 
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ব্রাহ্মণ-বটুর প্রাথমিক শিক্ষা গো-পালনে আরম হইত, ব্রহ্মচারী ব্রাক্মণবালক 
গো-পাঁলনের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে শুরু প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অন্য শিক্ষার 
স্থুশিক্ষিত করিতেন। ব্রাহ্ণবালক উপমন্থ্য স্বীয় গুরুর গোপালনের কঠোর 

কার্য্যকরী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মুনি ও গুণনীগণের স্মরণীয় হইয়াছেন। আঁয়োধ- 

ধৌম্য নামক খধির উপমন্থ্য নামক শিশ্য ছিলা গুরু তাহাকে গোঁপালনে নিযুক্ত 
করিলেন। শিষ্য গো-পালনে নিযুক্ত হইপ্না তিক্ষাবৃন্তি দ্বারা! জীবিকা! নির্ববাহ 

করিতেন । গুরু তাহাকে ভিক্ষা করিতেও নিষেধ করিলেন। শিষ্য ভিক্ষা! ত্যাগ 

করিয়া গো-বৎসের মুখ-সংলগ্ন ফেন দ্বারা প্রাণধারণ করিতেন। -গুরু তাহাও নিষেধ 

করিলেন। শিষ্ত অর্কপত্র তক্ষণে অন্ধ হইয়া কুপে পতিত হইলেন। গুরু তখন 
প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অশ্িনীকুমারদ্য়ের স্তব শিক্ষা দ্রিলেন। শিষ্য চক্ষুলাভ 
করিলেন । -গুরু তগ্গ্রতি গ্রীত হইয়া সকল বেদ, সকল ধর্শান্্ ও সকল 

নীতিশান্ত্র তাহার আয়ত্ত করাইয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ দৈব পিত্ ও আতিথা- 
ক্রিয়ার সারভূত গো-পালনে জীবন উৎসর্ণ করিতেন । 

বিরাট প্রভৃতি নৃপতিগণ লক্ষ লক্ষ গো-পালন করিতেন। প্রাচীনকালে 
ধনের মধ্যে গো প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল; তৎকালে বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে রাজা 

সয়, উপস্থিত থাকিয়া গোগণের গণনা ও বয়ঃক্রম-সংখ্যাদি নিরপক অঙ্ক 
প্রদান করিতেন। (১) গোতেজ ব্রহ্মতেজের তুল্য ইহাঁও ভারতীয় আর্গণের 

বিশ্বান। (২) 

দক্ষকন্া। স্ুরভী একপাদে অবস্থিত হইয়৷ বহুশত বদর তপস্তা করেন, 

তাহাতে প্রজাপতি তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা! করিতে বলেন। স্থুরভী 

কিছুতেই কোন বর প্রীর্থনা করিলেন নাঁ। ত্রাহার সেই নিষ্ধাম তপোবলে 
প্রজাপতি তীহাকে সর্বলোকের উপর গোলোকে বাঁস নির্দিষ্ট করিয়া প্রজাগণের 
হিতার্থ নিষুক্ত করিয়া দেন। বস্ততঃই গোজাতির নিষ্কাম ধর্ম। গোগণ মনুস্য- 
ধাগ্যের পরিতাক্ত অংশ আহার করিয়া মনগুয্বুকে নিত্য অমৃত প্রদান করে। 

গোজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে মহাভারতে লিখিত আছে, প্রজান্ষ্টির পর প্রজা- 

গণ 55 তির জন্ত এজাপতির শরণাপন় হর | রতি স্বয়ং মত পান 

১) বনপব্, ২৩৭ প্মধ্যায়। ৰ | 

(২) বদ্ধাবচ্ঠঃ হিরণাস্ত বদ্ধাবষ্চঃ গবামূতঃ | | 
-. সতান্থ ব্রহ্গণে বঙ্চান্তেন মাসং স্জামসি | সামবেদ।- 



[ ১৬ ] 

করিয়া পরম তৃপ্ত হওয়াতে তাহার মুখ হইতে সুগন্ধি উদগার প্রভাবে সুরভী 

উৎপর্না হইলেন। অনন্তর সেই স্তুরভী প্রজাগণের মাতৃতুলা৷ কপিলাগণের স্থষট 

করিলেন । উহ্াাদিগের বর্ণ স্বর্ণের স্থায়। উভারা প্রজাদিগের জীবণধারণের 
'একমাঁত্র অবলম্বন । 

কপিলাগণের বংস-মুখনিস্তত ফেনপুঞ্জ মহাদেবের মন্তকে পতিত হয়, মহাদেব 

তাহাদিগের প্রতি সকোপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে গোগণ নানাবর্ণ ধারণ করে। 

প্রজাপতি মহাদেবকে বলিলেন বংসমুখনিঃস্ত ফেন উচ্ছিষ্ট 'নহে। 

ইঈভার। ঘুত ও দুগ্ধ দ্বারা সমস্ত লোকের ভরণ ও পুষ্টিসাধন করিবে । সকলেই 

ইহাদিগের অমৃততুলা শরশ্বর্যা অভিলাষ করিবে। প্রজাপতি মহাদেবকে কতিপয় 

ধেন্ুসমনিত বুষ দান করেন । তদবধি মহাদেব বুধষভবাহন, বুষভধবজ ও পশুপতি- 

মাম ধারণ করেন। কপিল গাভীর এইজন্ই বিশেষত্ব । (১) 

মহাভারতের অনুশাসন পর্ষের অনেকাংশেই কেবল গোজাতির প্রতি ভক্তি 

প্রদর্শিত হইয়াছে 

যে স্থান হইতে লক্ষ্মী, যে স্থান হইতে কৌন্তভমণি, যে স্থান হইতে পারিজাতি 
তরু, থে স্থৃনি হইতে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, যে স্থান হইতে এরাবত হস্তী উৎপন্ন হইয়াছে, 

যে স্থান হইতে পৃথিবীর সমস্ত ললামভূত শ্রেষ্ঠত্ব মকলের উৎপত্তি হইয়াছে, 
স্ুর্তীও সেইস্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। দেবাস্ুরে মিলিয়া বড় হুলুস্থল 

করিয়া বে অমৃত উঠাইয়াছিলেন, অমুতগ্রমবিনী স্ুরভী গাতীও সেই 

অমৃতের সঙ্গেই উঠিয়াছিলেন। (২) 

অমুত বলিয়া কোন পদার্থ আমরা নরলোকে দেখিতে পাই না-_কিস্তু 

স্রভী ঘে অমৃত প্রদান করেন তাহাই দেখিতে পুত" স্ুর্ভী ও ধন্বস্তরীর 

বাস একত্র; সর্বলৌক-ভয়াপহারিনা অমৃতক্ষরিণী ৫ থাকিলে সেইস্থানে লোক 

(১ মহীভারত অনুশাসন পর্ব--৮৩ অধ্যায়, কার প্রসন্ন নি ংহের অনুবাদ । 

(২) নথামানে পৃনস্ত্মিন জলখৌ সমদৃশ্তত 
ধন্ন্তরিঃ স ভগবানায়ুর্ষেদপ্রজাপতিঃ। ১ 

ততোহমৃতঞ্চ স্ুরতিঃ সর্বভূতভয়াপহা । ২ 
২৫১ অধ্যায়, মৎস্ত পুরাণ । 



[ ১৭ ] 
পীড়াতিরোহিত করিয়া ধন্বস্তরী থাকিবেন, লক্গমী আপনিই তথায় আস্সিবেন। 
তথায় হস্তী, অশ্বরত্, মন্দার, পারিজাত কুসুম ও কৌন্ততমণি দেখা দিবে। 

ছগ্ধই অমৃত-- | 
অমৃতং বৈ গবাং ক্ষীরং ইত্যান্থঃ ত্রিদশাধিপঃ (১) 

ক্ষীরোদ নামক সমুদ্রই এই ন্ুরভির ভৃপ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । এই 
নুরতিকে আশ্রয় করিয়াও ইহার ফেন পান করিয়। মহষি নকল জীবিত ছিলেন । 
অমৃত এবং স্ুধাও তথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । (২) 

গোরক্ষা সম্বন্ধে কঠিন নিয়ম সকল পুরাকালে প্রচলিত ছিল, এবং গে রক্ষার 
জশ্ঠ কাগ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশুন্য মুখ জড়বৃদ্ধিবিশিষ্ট বাক্তির উপর নির্ভর করার 
বিধান ছিল না । 

. পিতুরস্তঃপুরং দছ্াদ মাতুর্দগ্তাৎ মভানসং 

গোষুচাত্মসমং দগ্াৎ স্বয়মেব কৃষিং ব্রজে।” (৩) 
নিজের তুল্য ব্যক্তির প্রতি গোরক্ষার ভার দেওয়ার বিধান ছিল। 

গোকে দৃঢ় রজ্জদ্বার। রাত্রিতে বাঁধিবে না, যদি বাঁধিতেই হয় তবে গোরক্ষক 

কৃঠার হস্তে গোগুছে দণ্ডায়মান থকিবে । | 

গোকে যে দণ্ড দ্বারা ফিরাইতে ও চালাইতে হইবে, তাহ ভিজা ও পত্রযুক্ত 

হইবে, যেন গো কোন গ্রকার আঘাত প্রাপ্ত না হয়। (8) 
ৰা ১০45 এ ৬ ২ পাশ পাশপিসীশপাশীতি পতি শী ৩ পি তশিতিপশাসিপা 

3. শাস্তিপর্ মহাভারত-. রর 

(২) ক্ষরন্তীঞ্চ পয়স্তত্র সুরভিং গামবস্থিভাং 

বস্তাঃ পয়োভিনিষ্যন্দীৎ ক্ষীরোদো নাম সাগর? ২১ 

দদর্শ রাবণস্তত গোবুষেন্্রবরারণিং 

বসাচ্ষন্ধ: প্রতবতি শীতরশ্মিনিশাকরঃ | ২২ 

যৎ্সমাশ্রিত্য জীবস্তি ফেনপাঃ পরমর্ধয়ঃ | 

অমৃতং যন্ত্র চোৎপন্নং স্বধা চ স্বধাভোজিনাম্। ২৩ 

যাং ক্রবস্তি নর লোকে সুরভিং নাম নামতঃ ্ 
প্রদক্ষিণন্ত তাং কৃত্বা রাবণ; পরমান্ভূতাংৎ। ২৪ 

রামায়ণ উত্তরকাণ্ত অ্রয়োবিংশ সর্গঃ। 

(৬) মহাভারত উদ্ভোগপর্ব ৩৮ অধ্যায় ১২ শ্লোক । 

(8) সার্শ্চ স পলাশশ্চ দণ্ড ইতাভিধিয়তে । 



[১৮] 
ব্ছু প্রাচীনকাল হইতে মার্ধাগণন জ্যোতির্কেদের আলোচনা! করিতেছেন) 

পৃথিবীর কক্ষ দ্বাদশভাগে বিভক্তা। উভার প্রত্যেক ভাঁগ এক একটি রাশি, 
উহার দ্বিতীয় রাশিটি বুষ বলিয়া কল্লিত। উহ্থাতেও দেখা যাঁয় যে জোতির্কেদে 

রাশি-চক্র নির্ণীত » ওয়ার পূর্বে গো আর্ধাগণের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। 

মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ নামক মহাকাবো দিলীপের বর্ণনায় সুরভি ও 

ততপ্রস্ততি নন্দিনীর মহাত্মা ও গোজাতির প্রতি হিন্দ-সমাজের শীর্ষস্থানীয় রঘু- 

বংণীয় একচ্ছত্র মহীপতির অদ্ভুত ভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বর্গীধিপতি ইন্দ্রও 

দৈতাবিনাশে বে কূর্যাবংশীয় নৃপতির সাহাষ্য গ্রহণ করিতেন সেই কুর্্য-বংশা- 

বতংস মহারাজ দিলীপ, ধিনি স্বকীয় পুণ্যবলে শরীরে ন্বর্গ-গমন-সক্ষম, যিনি 

বীরত্বে বিপন্ন দেবগণেরও আশ্রয়স্থল, সেই রঘুকুলতিলক একাতপত্র মহীপতি, 
নন্দিনী প্রস্থান করিলে, প্রস্থান করিয়া নন্দিনী স্থিত হইলে, স্থিত হইয়া, নন্দিনী 

উপবিষ্ট ভইলে, উপবিষ্ট হইয়া, নন্দিনী জল পান করিলে, জল পান করিয়া, 

গোবুক্তি অবলগগনে বন্য .কন্দ মুলাদি ভক্ষণ করিয়া নন্দিনী গাতীর প্রসাদ লাভ 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

নন্দিনীর প্রসাদ লাভার্থ সেই আসমুদ্র ক্ষিতীশের পৃথিবীর সর্বস্থথলালিত 

অসুষ্যম্পস্তা রাজ্জী সুদক্ষিণা দেবী ব্রতধারিণী মুনিপত্বীর ন্যায় ফল মুলাহারে 

মুনি-কুটীরে বাস করিয়া তপোবনের সীমান্ত পর্যান্ত নন্দিনীর প্রত্যুদ্গমন 

করিতেন। মহারাজ দিলীপ আসমুদ্র পৃথিবী পাঁলনের পরিবর্তে গোঁপালনে 

জীবন উতসগ্গ করিয়াছিলেন, রাজ্জীও নন্দিনীকে যথ্থাবিধি প্রণাম অর্চনা করিতেন 

গোক্ষুরোদ্ুত রজঃকণা গাত্র স্পশ করায় আত্মাকে তীর্থ ্ নানাভিষেক জনিত শুদ্ধ 
জান করিয়্াছিলেন। এই একাতপত্র মহীপতি গোধাতীর সমক্ষে গো-শরীর 
রক্ষার জন্ স্বকীয় শরীর উৎসর্ণ করিয়াছিলেন, বলিয়াঁছিলেন £_-“সত্বং মদীয়েন 
শরীরবৃতিং দেহেন নিবর্তরিতুং প্রসীদ...বিস্জাতাং ধেনুরিয়ং মহ্ষেঃ আমার শরীর 
আহার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করুন্, মহুধির ধু ছাড়িয়া দিন।” সাধু 
মহাত্মা দিলীপ প্রাপদানে গোরক্ষায় ব্যগ্র। 

দার্শনিক মহাকবি শ্রীমন্তাগবতকার শ্রীমস্তাগবতের দশমন্ন্ধে গৌঁলোকবিহারী 
হরির রাখালবৃত্তির থে অপূর্ব স্থুশোভন জীবস্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা 
ষ্টে সমস্ত ভারতবাসী মুগ্ধ। সেই রাখালবালক "বাঁজাইত বেন, চরাইত হেল, 
বুম! বহিত উদ্ধান” সেই রাখাল বালফের বংশীধ্বনি গুনিয়া সমস্ত চরাচর স্থাবর 



| ১৯ এ 
র্জম উন্মীদ হইয়! সেই রাঁখাল-বালকের অনুগামী ভইন্ত । আফ্িলিয়সের সঙ্গীতে 

বুক্ষদকল নৃতা করিত। এ বেণুবাদকের বংলীরবে বুন্দাবনের স্ত্রী পুরুষ সকলে 

নৃতা করিত। সহম্র সহস্র গো, স্কাবর, জঙ্গম এমন কি নদ নদীরও উন্মাদিনী 

শক্তি জন্মিত, কেহই স্থির থাকিতে পারিত নাঁ। (১) | 
এই রাখাল-বালকের গো-চারণের ইত্তিহাসই, শ্রীমন্ভাগবত দশম স্বন্ধ, ইহাই 

ব্রজলীলা । এই রাখাল-বালকের সখা, গ্লীতি, প্রেম, বিচ্ছেদ এবং মিলন লইয়াই 

বঙ্গকবিগণের কবিত্বের উৎপত্ভি। বঙ্গের কবিচুড়ামণি জয়দেবের মধুর পদাবল্লী, 
বিগ্কাপতি, চাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির মধুময় গীতলভরী এ উপাদানেই 
গঠিত। ৃ 

সেই কৃষ্ণের সখ্যাদিভাব লইয়া একদিন চৈতন্যদেব সমস্ত বঙ্গদেশ এবং 

রন্দাবন হইতে মান্্রাজ পর্যাত্ত ভারত ভূমি আন্দোলিত করিয়াছিলেন । 
এই রাখাল-বালকের গোষ্টকাহিনী সমস্ত ভারতবামীর হৃদয়ে এক অমৃত 

নিংষ্যন্দিনী ধার! প্রবাহিত করিয়া দেয়। বন্ধ দিবস অতীত ভইয়াছে সেই রাখাল 

না, সেই ধেন্ু নাই, দেই বেণু নাই, কিন্তু সেই বেণুরবের দুর হইতে দূরতর, 

অতিদূরতর স্থৃতির কি মোভিনী শক্তি যে বঙ্গের, ভারতের আবাল বৃদ্ধ বনিতা 

আজও এ গোষ্ঠকাহিনী শুনিতে উৎকর্ণ হয়া উঠে। 

মাইকেল, গিরিশ বাবু, নবীন বাবু, বঙ্কিমচন্ত্র হইতে আরস্ত করিয়া এমন 
কবি কি লেখক নাই যিনি কৃষ্ণ-চরিত্রের অপুর্ব্ব কাহিনীর ছুই একটা অংশ 
লিখেন নাই। বাঙ্গালায় দাশরথি রায় প্রভৃতি কবিগণের রচিত কৃষ্ণের রাখাল- 

ভাবের গোষ্ঠকাহিনীর গাঁথা হাটে, মাঠে, ঘাটে, গায়ক, অগায়ক আবালবুদ্ধ- 

বণিতা সকলের মুখেই শ্রুত হওয়া যায়। উহার উন্মাদিনী শক্তি এখনও আছে। 
টা মরমে পশিয়! শ্রোতার প্রাণ আকুল করিয়! দেয়। (২) 

পপ শপ পাপ পচ উপ পপ উই পা জপ ০ তি শসা পপ সা জা এ ০ 

(১) শ্ীমন্ভাগবত দশমন্কন্ধ ২১শ অধ্যায়। | 

(২) আয়রে কানাই আয়রে গোষ্ঠে, রজনী পোহাইল 
ডাকিছে সঘনে ধেন্ু, গগনে ভা উদদিল 
বেরোরে রাখালের রাজা প্রীনন্দের ন্দন 
করেতে কর মুরলি কিতে ধটাবন্ধন 

' দ্বাখাল মণ্ডলী মাঝে নেচে নেচে চল 
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র গোপালের বাখালবন্তি ভাগের শোকগাথাও বঙ্গসাভিত্যে অপূর্ব 

শোকোদ্দীপক, উঠ! শ্রবণে কঠোর জদয়ও বিগলিত হয়। (২) 

বস্তনঃ গোপাল-জীবন ভারতবাসীর পক্ষে অতি মধুময় ভাবোদ্দীপক । 

আধাগণের বশ-পরিচয় তীভাদিগের গোত্র দ্বারা হইয়া! থাকে, যথা কাশ্তপ 

ভরগাজ সাঞডিলা বশিষ্ঠ পরাশর গৌতম ইতাদি। গো-ত্রাণকারীই এক এক 

গোত্র প্রবর্তক খধি । এ এক একজন খধির অধীনে লক্ষ লক্ষ গো গ্রতিপালিত 

ও রঙ্সিত ভইত। এ এক এক গোত্রের অন্তগত আবার ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠ বা 

গো সমবায় ছিল। এ সমবাযের অন্তগত সকলে এক গোষ্ঠী বলিয়া কথিত হইত | 

এই গোষ্ঠী হইতেই একটী সাম্প্রদায়িক সমাজ বা সভার নামও গোষ্ঠী ভইয়াছে । 

এই সকল সমাজপতির নাম গোষীপতি ছিল, এবং ইহাদের ক্রিয়াকম্ম আচীর- 

বাবঙ্গার রীতি নীতি একই বুঝায়। গৌতম বা গোতম প্রভৃতি নাম দ্বারা, 

পুংগব শব্দ নরমুনি প্রভৃতি শব্দের সভিত যক্ত হইয়া এ সকল শব্দের 

শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন দ্বার।ও গে। প্রাচীন কালে কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহ! 

প্রতিপন্ন হয় । 

আকুল রাখাল ভ্রময়ে গোপাল । 
"লে নন্দের গোপাক্প, এসরে এসরে এসরে কাণু 

সে ব্রজের রাখাল বারেক দেখে যাই 

গোপাল বেড়াত সাথে ভের গোধন তোমার তরে 

সে যে বেণু বাজাইত ঝর ঝর আখি ঝরে 
গোঠে মাঠে নাচিয়া বৈড়াত আছে পথ চেয়ে হাম্বারবে ডাকে তাই 
নয়ন জুড়াতো। ভেরে 

চে 

আরত ব্রজে যাব না ভাই । ইতাদি |» ২ 

গিরিশ চল্জ ঘোঁস--প্রভাস ঘজ্ঞ। রর গিরিশ চক্র সিরাত স যজ্ঞ 

1২) আর কি বাজেলো! মনোহর বাঁশি নিকুঞ্জ বনে 
বজ স্তধানিধি শোতে দিশিভাসি ব্রজ গগনে 

মাক্টকেল মধুন্ুদন দত্ব 
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গোজাতির নানাবিধ মহোপকার ম্মরণ করিয়া আক্বর বাদসাহ তাহার 

সাম্াজো গোবধ রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। ততকালে গোজাতি বিশেষ 

সন্মানিত ছিল । (১) 

ছুই শত বৎসর পূর্বেও ভারতে গো জাতির প্রতি হিন্দুগণের যে কি প্রকার 

দেবতা জ্ঞান ছিল তাঁতী নিম লিখিত ঘটন! দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি ভইবে। বোস্ধে 

হাইকোর্টের জজ মভামতি গোবিন্দজী রাণাডে মঙ্োদয়ের প্রপিতামভের বনু সন্তান 

প্রন্থতত হইয়া অকালে প্রলোকগত তয়। রাণাডেদম্পততী শোকাকুলিত হইয়া 

পড়িলে কোন সিদ্ধপুরুষের উপদেশান্ুসারে একটি গোকে গোধুম খাগ্ঠ খাওয়াইয়া 

এ গোর গোময়ের সঙ্গে পতিত গোধুম সংগ্রহ করিয়া তাতাই চুর্ণ করিয়। উহা 
মাত্র আহারে ব্রহ্মচষ্য করিয়! এক বৎসর কাঁল অতিবাহিত করেন। এ ক্রঙ্গচর্্য 

উদধাপনের পর তাহারা মহামতি গোবিন্দজী রাণাডের পিতামহকে পুক্র লাভ করেন। 

সেই পুত্র দীর্ঘজীবি হইয়া বংশের গৌরব বুদ্ধি করিয়! কুল উজ্জল করিয়াছিলেন । 

হিন্দগণের গে সম্মানের ও গে প্রীতির পরিচয় গো ঘাতীর প্রতি কঠোর প্রায়শ্চি- 

তের বিধান দৃষ্টেও অনুমিত হইতে পারে । (৯) এখনও আমাদগের দেশের 

(১)[1010010010 076 1081)1)চ79810179 ০1 17171005811) 06 

৩০৬ 15 00151056160 80910101909) 2179. 1910 111 27274 02%272120% ১ 
[01 70৮ 10628189০01 61015 211111)21) 01125 15 08171160 01) 6116 

51109119009 01 1109 17211061:90. 1)05911)10, 2170. 21016 01 00০ 1), 

10016511615 01190 ৬1101) 1110, 00651 121] 2110. 100091, 115 

98102016501 0217%111৫ 001061)5 810 019,116 ড1162190 ০81118258, 

8110 1705 1069001765 2) 9::06116110 25919121100 0705 60199 

10121101163 01 076 £০৮117106]1 

1066, 411) 1 1008171, 

(২) চর্্ণা তেন সংবৃতঃ চতুর্থ কালমন্্রীয়াদক্ষনরলবণং মিতং | 

গোমূত্রেন, চরেৎ স্নানং ঘ্বৌ মাসৌ নিয়তে: 
দিবান্ু গচ্ছেত্ত গাস্ত তিষ্নূদ্ধং রজঃ পিবেৎ 
শুশ্রবিত্বা নমস্থৃত্য রাত্রৌ বীরাসনং বসেৎ॥ 
তিষঠসীঘনুতিষ্টেত, ব্রজেন্তীঘপানুত্রজেৎ। রি 
আমীনাথা তদাসীনে! নিয়তোবীতমতসর: -_মনুঃ নারদশ্চ। 
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বালিকার স্বর্দকামনায় গোঁকাল রত করিয়া থাকে, গোরুর খুর ধুইয়া দেয়, 

কপালে সিন্দুর চন্দন হলুদ দেয়; ও গাভীর চরণে পুজা করিয়া প্রণাম 

করে। (১) 

গো জাতি পৃথিবীর আদি ইতিহাসের গৃহপালিত পণ্ড বলিয়া দৃষ্ট হয়। গো 

পরথিবীর আদি সভাতা৷ বৃদ্ধির একটা উপায়। হিন্দুজাতির আদি গ্রন্থের স্ঠায় 

সে ভিক্রগণের আদি ইতিহাস ও গো৷ জাতির উল্লেখ অছে। থুষ্টজন্মের ৩০ ০০ তিন | 

হাজার বৎসর পূর্বের ইজিপ্টের পিরা মিডে গোজাতির চিত্র দৃষ্ট হয়। সুইজারলগও 

দেশের ভূগন্ত (78150611105) হইতে গৃহপালিত গোর কঙ্কাল প্রাপ্ত 
হওয়া গিয়াছে, প্রাচীনকালে গো সংখা! দ্বার! তাহার বিত্ত অনুমিত হইত । এখনও 

অসভ্য বাঁ অর্ধসভা সমাজে 'গোই বিনিময়কালে মুদ্রার কার্য করে। 

গ্রীসে প্রথম মূদ্রা প্রচলিত * হইলে তাতে বুষের মূন্তি ধনের জ্ঞাপকস্বরূপ 

মঙ্কিত ছিল। লার্টিন পেকাস 1১০০5 শবে 080016 কেট্ল 1১005 শক 
হইতে লাটিন পিকিউনিয়া ইংরেজী 1১০০০11৪%)' ( পিকিউনিয়ারি ) শব্দ উৎপন্ন 

হইয়াছে । কেট্ল শব্দ ও লাটিন প্রন অর্থ বাচক 081১181 ( কেপিটেল ). 

শব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । একটি গো হইতে অল্প দিনে যেরূপ গোবংশ বুদ্ধি 

হইয়! থাকে তাহাতে দেখা যায় যে গোর স্যায় আর ধন নাই । 

প্রাচীনকালে মিশর দেশে গো জাতির পুজা হইত। কেপ্টিক জাতীয় লোক- 
গণ পৃথিবীর যে যে স্থানে আছে, সেই সেই স্থানেই গো সম্মানিত (২) 

তাহার মন্ত্র 

(১) গোকাল গোকুলে বাস, সি 

গোরুর মুখে দিয়া ঘাস, 

আমার হৌক স্বর্গে বাস।” 

(২) ৮1027517150, (9০0১ 001 ঠা 05 8০০001 01 06 98115 
001716901086101) 01 0715 8101102]. [1 ৭5 019710750 ১) 606 চ£50১- 
(19119) ৪110 01018660 8110115 0110 [170181775. 11015 0৮৫4. 076 0801- 
0975 ০০৮67) ০1001180101) 21101 (11 ০০৬৫ 80015 016 6211159% 
01000010175 810 16015521071 1 85717517001 11%11)1, 

08166) 91521) ০ [3০৩:,---)7 1501007810 10866 3. 
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ষট সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থে গো জাতির উল্লেখ আছে। আদমের স্বর্গঢাতির 
পর হইতে মেষ মানুষের ভৃত্যের কাজ করিত বাইবেলে তাহারও উল্লেখ আছে। 
এবং ইওয়াট বিশেষ গবেষণীর সহিত প্রমাণ করিয়াছেন যে বৃষও সেই সময় 

হইতেই মানুষের কার্ষো ব্যবহৃত হইতেছে, সম্ভবতঃ আদমের জীবদ্দশায়ই লেমেচের 

পুত্র জুবাল জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। সেই জুবাল তাম্ুতে বাস করিত তাহার 
গো ছিল। বখন ইব্রাহিম ইজিপ্টে ছিলেন তথন ফেরোয়া তাহাকে মেষ ও গোরু 

উপহার দিয়াছিলেন। 

জলপ্লাবনের ( প্রলয়ের ) সময় হইতেই জানা যায় যে আরারট পর্বতের সম্নি- 

কটস্থ সমতল ক্ষেত্রে বৃষের আবাস। নোয়ার আর্ক (নৌকা) হইতে উঠিয়া 
নোয়ার সন্তানগণ যেখানে গিয়াছে সেইথানেই গোজাতি গিয়াছে । এখন পর্য্স্ত 

দেখা যায় মানবজাতি যেখানে আছে মিগানিই গোজাতি পালিত বা বন্ 

অবস্থায় আছে (১) 

হউরোপীয় সাহিতো দুগ্ধ ও মধু (11111. 21৭ £101))) শারীরিক ও নৈতিক 

সৌন্দর্য পরিজ্ঞীপক | গোৌঁপাল-জীবনই আদর্শ শান্তিময় জীবন, প্রাচীনকবিগণ 

(2) 1২০15011115 091 0106 0005 ০1 00০ 17109905 (1)6 11861%6 

০991) 01 0106 0% ৪১ 0106 [01811 01 1518 

178৬1176 155850 01) 056 2101) 105 985 000011064 ড17916551 

0৩ 50175 ০1 1০৪1) 11915180690 : 21১0. 00 0105 01550608179 15 (00110 

11 00163610800 ০01 ৬110 50505 /13615581 1081) 1085 (00001), 

1০58) 111 006 2176501105181) 859 ৪100 50901) 90051 005. 55059813101 

(1010) 10610) 006 31601), 180 0509012600৩ 561৮8100901 07081) 0 2170. 

১০৪৪০ 01875 00৩ 1706 17001958016 1006161106 0386 07511091595 
0561001 0% ৪3 5019)8581650 ৪006 58106 01006. 16 15150010650 0191 

10021 005 5017 01 1,080)601) 2170 91১0 955 1119150০011) 081106 00৩ 
1116 (1075 01 48090)) ৮৪5 0155 905 0 90 ৪5 0/011 11) (60765, 

৪110 065001) 89150508101, 15910 20181)91) ৪5 11) 12971900105 

10110150 &170. 58007 56815091019 00515. 875 05000011০01 009 

10796 1১10818955 015551050. 1000 108. 510599 ৪))0 ০%:9/, 11085 
01৩ 5811169% 130010. 317956 0108019 18 81) 05৪ 80750 01018৩% 
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গোপাল-জীবনের ভূয়ো; ভুয়ো; প্রশংসা করিয়াছেন। তাহাতেও ইউরোপীয় 

জাতির গো-গ্লীতি ও গো-সন্মান দৃষ্ট হয়। (১) 

নরওয়ে দেশেও গাভী পৃজ্যা ছিল, প্রাচীন কালে গ্রীসদেশবাসীগণের দেবত। 

পলটোর ভগিনী ীরাদেবী গোরূপ ধারণ করিতেন, তাই প্রাচীন গ্রীসে গোজাতির 

পুজা হইত। রোমানদিগের মধ্যে কেহ অনর্থক গে বধ করিলে তাহার 

যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড হইত । গনিছুদিগণের মধ্যেও গোরুর লেজ 

মোচড়াইয়। দেওয়া দূষণীয় ছিল, মিশর দেশেও কেহ দেবপুজা ব্যতীত গো- 

রক্ক পাত করিতে পারিত না। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমান ধর্মগ্রন্থে গো উচ্চ- 

স্কান অধিকার করিয়াছিল । * 

'গাঁধন সম্বন্ধে আধ্যজাতির নামের উৎপত্তি, বেদ, সংহিতা, পুরাণ, রামায়ণ, ' 

মহাভারত, কাবা, কন্মকাণ্ড হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, আদিমকাল 

হইতে আর্ধাঙ্জাতির জীবনে মরণে, জুথে ভোগে গোজাতি আর্ধাজাতির জীবনের 

সহিত জড়িত অন্বিত এবং গ্রথিত। এখনও গোজাঁতি না হইলে আধ্যজাতির 

একদিনও চলে না, এমন স্ুলে গোজাতি যে, ভুর্দশার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে 

তাঙ্কা সমাজের দেশের ভয়ঙ্কর দুর্দিন আনয়ন করিয়াছে। এই শোচনীয় 

অধঃপতন দৃষ্টে যদি একটি জদয়ও আর্দ্র হয়, একথানি চরণও গোজাতির অধঃপতন 

নিবারণার্থে ধাবিত হয়। তবে আমাদিগের যড় ও পরিশ্রম সার্থক মনে করিব, 

এবং নিজকে রে জ্ঞান করিব। 
১০ ০শপিশ শপ পপর আন সিরা 

(৯৭ [1165 ০), শু [912১0 91676105 15 নি 9৪55 

1751) ০0105 815 17900105557 8101)9055 06860:5. 

০ (না 0659017 07162165 1015 00161 51661), 

১1081000211 08৮ 1015 70043 16 16815869155, 

15107561125 11011006176 25 819 1)15 510701৩ 51561), 

(:৪6616 ১1060) ৪110 10661 

115০1)0081,. 

৯17 10137200 9810 16 91560 10 0156 810 [২০712 [7010- 
108 * * * 1116 £0706811 ০০910-0101% 51860 0৪. 119০0 91 
076 03:11) 58011501100 0 6051 0905. 800 [100095 ৪0 06৬5 
%/816. 00110100650. €0 0)02261 10..510161 0625010509৮ 006 0011). 
0..019009 .1 ৪1760111 ৬5 ৪. ০011776 21700105 06 0২0700915 
0000151181015 5107 5৯115. 105 6০, 339 0]. &. ০ 

রা 877811070 110. হন, 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
ভারতে গোজাতির অবনতির কারণ, 

[71055 91৩ 6য090760 0 ০৪" 19189 002171655, 1001179 

(116 191) 76213 21101711900 66 29126 2171109] ৮৪109 ৬৪৪ 
11016 0071) 2 00195. 1] 016 (910)17)6- 7991 79০9০-1। 1761) 

1007৮2]1গো 2000৫ 080০ অ৪3 (9111016, .006 9001 
110168560 10 53509950909. 11106 ৮2119 10) 1993-4 ৪৭ 
3 20509090000, /7%/27/7/ 02711) 7794. 111] 08৭, 

ভারতের উত্তর গো-গৃহ, দক্ষিণ গো-গৃহ, খধিজন সেবিত নৈমিষারণা, গোকুল, 

বৃন্দাবন প্রভৃতিতে লক্ষ লক্ষ গে! বাস করিত, “গোকোটি দানে গ্রহণে চ কাশি” 

ইত্যাদি শ্লোক দ্বারাও ভারতে একদা! অসংখা গে! বাস করিত তাহার নিদর্শন 

পাওয়া বায়। মহাবীর আলেকজাার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কালে ভারতবর্ষ 

হইতে ২০০০০৭ লক্ষ গো স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন ইত্যাদি ্তিহাসিক তত্বের 
দ্বারা অনুমিত হয় যে একদা! ভারতভূমি গোপুর্ণা ছিল। 

এখন সেই শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র গোবিন্দের গোচারণ ক্ষেত্র শ্তশ্তামলা 
ভারতভূমি গোহীনা। আইন আকবরিতে দেখা যায়, আকবরের সময়েও এক 
মানায় এক সের ঘ্ৃত ও|%০ আনায় এক মণ দুগ্ধ বিজ্রীত হইত।* সেই স্থলে 

এখন এক সের ঘ্বতের দাম ২॥০ টাকা) এবং টাকায় এখন খাঁটা দুগ্ধ /৩, /8 

সেরের অধিক প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ২০২৫ বৎসর পূর্বেও বাজারে টাকায় /৮ 
সের ছানা পাওয়া যাইত; এখন সেইস্থলে ১২ টাকায় /১ সের ছানাও অনেক সময় 

পাওয়া কঠিন হয়। ৪০1৪২ বতমর পূর্বের ১০ পয়সা ছুধের সের বিক্রীত হইত, 

কিঞ্িং লবণ ও স্ুপারীর বিনিময়েও /১, /২ সের দুধ পাওয়া যাইত; কিন্তু “তে ছি 
নো দিবসাঃ গতা:” আর আমাদের সে দিন নাই। ভারতে আর দধি, দগ্ধ, ঘ্বৃত 

নাই, এখন আমেরিকা সুইজারল, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিলগড হইতে রাশি রাশি: 
জমাট ছুগ্ধের (00200911590 1011) কৌটা ও মাথন ও পনীর ভারতে আমদানী 
5ইতেছে। এ জমাট ছুগ্ধ পানে শিশুরা গ্রাণথধারণ করিতেছে । আমরা দুগ্ধ গানের 

7 270565- ঠা (05১৮ টিম), 
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তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছি । দ্বতাভাবে দেশের যাগযজ্ঞ, দৈব পিতৃক্রিয়া লোপ 

পাইয়াছে। দ্বতের স্থান মহুয়ার তৈল, সাপের চব্রি, আর কত কি ্ন্কারজনক 

দ্রব্য অধিকার করিয়াছে তা লিখিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। গব্যপূর্ণ ভারতে 

আর “গো-রস গলি গলি” লইয়া ফিরে না, এখন ভারত গো-হীন গব্য-হীন হইয়াছে । 

কেবল দেশ হইতে কোট (কাটী টাকার গোচন্ম বিদেশে রপ্তানি হইতেছে । আমরা 

সাধের দালান ভাঙ্গিরা ইট সুকি বিক্রয় করিতেছি। ভারত হইতে গো চর রপ্তানির 

ব্যাপার উত্তরোত্তর বুদ্ধি হইতেছে । ১৮৯১ খুষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ সন পর্ষা্ত 

প্রতিবর্ষে ১ কোটা টাকার চম্ম বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে । ১৯০১ খুষ্টাবেে 

৫ কোটী ৩০ লক্ষ টাকার গোঁ-চম্ম ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ১৮৯৯ 

--১৯০০ খুঃ এবং ১৯০০--১ এই ছুই বংসরে ৩,২০,০০১০০০ তিন কোটি বিশ 

লক্ষ গে1-শ্ম বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে !11* এবং গবাস্থি পর্য্ন্তও দেশ 
হইতে ঝাট দিয়। বিদেশে লইয়া যাইতেছে যেরূপ ভীষণ জোলাঁপের ক্রিয়া! চলিতেছে 

ক্রমে এইরূপে চলিলে আর ৫০ বৎসর পরে জমাট ছুগ্ধ দ্বারা দুগ্ধ পরিচয় ও ছবি 

দ্বার গে পরিচয় করিতে হইবে। 

গভর্ণমেন্ট, দেশীবিদ্বান ও ধনবান্গণ এই .ভয়ঙ্কর গোহানির . প্রতিক্রিয়া 

ন| করিলে দেশ উচ্ছন্ন হইবে । দেশ হইতে গো-কুল নিমুল হইবে। 

এই ভীষণ (গা-ানির বহু কারণের মধ্যে কয়েকটি আমরা নিয়ে উল্লেখ 
করিলাম। . 

(১) অবাধ গো হতা | 

(২) দেশে গে; গ্রাসের ও গো খান্কের অভাব । 

(৩) গ্রোগণের পানীয় জলাভাব। ৪৮৮ 

(8) গ্োষ্ঠ বা গোচারণ ভূমির অভাব। রি 

(৫) গো জননোপযোগী উৎকৃষ্ট বুষের অভাব) | 
৬৬) চ্মাব্যবসায়ীগণের নিকট এগ্রিমেপ্ট দিয়! দেশীয় কষাই ও চি নদ 

সময়ে নির্ধারিত সংখ্যক চদ্ম সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার জন্য দাদন লইয়া থাকে। 
ভারতবর্ষের প্রায় কোথায়ও মৃত পণ্ড চর্ম গোস্থামীগণ বিক্রয় করে না। সচর্ম মুত 

ক 086 32,0999099 1)1069 0916. 390750 1 11) 5 দাও ৮ 
17%//7241 ০784/৮767147%, 74. 7. 189. 
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গো ভাগাড়ে ফেলিয়া দেয়, এই ভাবিয়! মুচিগণ ঘাসের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়! 

কিম্বা কিছু ময়দা ব' ঘ্বতের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া কোন পাতায় জড়াইয়! গৌর 
মুখে তুলিয়া দেয়, অথবা গোগণ যেখানে চরে, সেইস্থানে ফেলিয়া! রাখে । কখনও 

বা গবাদির অঙ্কের ক্ষত স্থানে বিষ সংযোগ করিয়া দেয়। কখনও বা তীক্ষধার 

মন্ত্রে বিম সংযোগ করিয়া গোগণের গাত্রে বিষ রক্তের সঙ্গে প্রবিষ্ট করাইয়। দেয়, 
কখনও বা গোদিগকে গোশালা হইতে চুরী করিয়া নির্জজনস্থানে লইয়া গিয়া 

গোগণের মুখ বাঁধিয়া জীবিত অবস্থায়ই গোগণের চম্ম অতি নৃশং ংসতাবে উৎপাটন 

করিয়া লয়, কখনও বা কোন গ্রামে গোগণের সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে 

সেই সংক্রামক রোগে মৃত পশ্তর অন্ধু প্রভৃতি অন্ত গ্রামে গোচারণের মাঠের নিকট 

যুচিগণ রাখিয়! দেয় এবং তদ্বার! এ স্থানে ভীষণ গোমড়ক উৎপাদন করে। 

(৭) ভারতে গোপালন ও গো চিকিৎসা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের অভাব । 

(৮) গে! চিকিৎসালয় ও ওঁষধালয়ের 'অভাব। 

(৯) . গে! চিকিৎসকের অভাব। | 
(১০) ভারতে গো পালন শিক্ষা ও গো পীড়া ও চিকিৎসা সন্বশ্বীয় গ্রন্থের 

অতাস্তাভাব । 

(১১) গর্ভধারণ সক্ষম গাভী বা বৎস দ্বারা ভাল ও নি পরিচালন 

ইতাদিতেও গে! জন্ম হ্রাস হইতেছে । 

এ রর গর্ভিণী গাভী 'ও বৎসতরী ও গর্ভধারণক্ষম গাভী বধ দ্বারা ক্রমেই 

ধবংস হইতেছে । 
(১৩) দ্বপ্ধাব্যবসায়ীগণ বৎস পালন ক্ষতিজনক মনে করিয়া কৃত্রিম উপায়ে 

গো দোহন করিয়া মাংস ব্যবসায়ীর নিকট বৎস সি কিন ফেলে, তাহাতেও 

গোজাতি ক্ষীণ ও নির্মূল হইতেছে। 

(১৪) দুগ্ধ .বাবসারীগণ অধিক লাভের গ্রত্যাশায় অতি দোহন করায় গো- 

শিশুগণ অল্লাহারে ও অনাহারে ক্রমশঃ রগ গীড়িত ও জীর্ণ শীর্ণ হইয়। প্রাণ 

ত্যাগকরে। 
(১৫) কোন কোন স্থানে খবাসারীগণ অধিক দুগ্ধ রাশির প্রত্যাশাগ়্ 

গাতীগ্রণকে ফু দিয় গাভীগণের গর্ভধারণ ক্ষমতা লোপ করিতেছে, তাহাক্ঠেও 

গোজাঁতির ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে । সরাং এই সকল গো অবশেষে কসাই 

হস্তে পতিত হুইতেছে। | ৃ 
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(১৩) ভারাতে গো-্জাসের ও গোখাছ্ছের রীতিমত চাষাবাদ ও ব্যবসায় ন' 

গাকায় সময় সময় গো-খাণ্ের ভার হইয়া স্তানে স্থানে ভীষণ গোনমড়ক উপস্থিত 

হইয়া বহু গো ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় । | 

(১৭) উপযুক্ত গোশালার গোদিগকে রক্ষা না করার বহুসংখ্যক গে শীতাতপ 
9 বর্ষা সহা করিতে ন! পারিয়া পালে পালে জর, বসন্ত, আমাশায় ও উদরাময় 

রোগে পীড়িত হইয়। অকালে প্রাণত্যাগ করে। 

(১৮) এ দেশে গোপালে সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে 

১1£78%5 অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লইয়া বাঁখার কোন বন্দোবস্ত না থাকায় 

বন্ছুসংখ্যক গো দলে দলে প্রাণ ত্যাগ করে। 

(৯৯) পচা ন্রদমাক্তাত ৪ বর্ষা কালের "আবদ্ধ জলজাত কৃথাদ্ খাইয়া বর্ষার 
আস্তে বহু গো প্রাণত্যাগ কারে। 

(২০) ধনী ও শিক্ষিত বাক্কিগণের গে! পালনে উপেক্ষা, স্বণা ও অমনো- 
যোগহেড়ু এবং গোপালকগণের উপযক্ত মর্থাভাবে ও উপযুক্ত জ্ঞানাভাবে গোগণ 

নান প্রকারে বিনষ্ট হইতেছে । 

(২৯) শিশুকালে বা অকালে উৎকুষ্ট বুষবৎসদ্দিগকে বলীবর্দে পরিণত 

করায় ও ক্রমশঃ গোবংশের অধঃপতন হইতেছে । | 

(২২) অর্থশালা গোপগণ দধি, ছুপ্ধ ও ঘ্বতের ব্যবসা তাগ করায়, ক্রমশঃ 

গোজাতি লোপ পাইতেছে। 

(২১ পাব্বতা-প্রাদেশ, সুন্দরবন, বরিশাল, খুলনা ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি 
জিলায় গঙ্গলাকীর্ণ স্থানে ব্াঘ্রাদি শ্বাপদ কতৃক গ্রতিবসর বহছুসংখাক গো 
নিভত হয়। ্ 

বাপ ৮. পক পা আত 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

জ্ঞাল্পতিে গো জাতিন্ল উহ্দতিল্প ভপ্পাম্ত্র। 

“নমো বঙ্গণ্যদেবায় গোত্রাক্মণহিতায় চ 

জগদ্ধিতায় কৃষ্ায় গোবিন্দায় নমে৷ নমঃ1৮ 

বলিয়া যে ভগবান জগতাধার চরণে প্রণত হই, তিনি ফি আর গোবিন্দ হইয়া, 
গোপালক হইয়া এই ভারতে গোৌঁকুলে গোপকুলে বাস করিবেন না ? আর কি 
তিনি গোপবালক্দিগকে লইয়া বেণু বাজাইয়! ধেনুদল পরিচালিত করিয়া! গো- 
পালনে মনোনিবেশ করিয়া ভারতবাসীকে, সমগ্র ব্রহ্মাগুবাসীকে, গো-পালন, 

গোসেবা, গো-পরিচর্য্যা শিক্ষা দিবেন না? 

ভগবান্ গোবিন্দকে স্মরণ করিয়াও কি ভারতবাসী গোপগণ স্বীয় বৈশ্ঠবৃত্তি 

পরিতাগ করিয়া গ্বণ্য দাঁসত্বকে শ্রেয়ঃ বলিয়া! অবলম্বন করিবে ? 

যে দেশে জনকাঁদি রাঁজধি, বিরাটরাজ, গর্বিত কুরুকুলাধিপতি হূর্য্যোধনের 

্তায় একছত্রা রাজাধিরাজ, বশিষ্ঠ ও তৃপুর স্তায় মহধিগণ গো-পালন করিতেন, সেই 

দেশবাসীগণ এখন গোপালনবিমুখ। সেই দেশবাসীগণ যদি পুনরায় স্বধন্মে, 

স্ববৃতিতে উদ্বোধিত হন, তবে আমাঁদিগের পরম দয়াবান্ বর্তমান ইংরেজ গভর্ণমে্ট 

দেশ হইতে গোহত্যা নিবারণ করিয়া দিতে পারেন । | 

আমাদিগের রাজা কখনই কোন ধর্মের উপর আঘাত করেন না বা কাহাকেও 
কৰ্ধিতে দেন ন!। 

উদদারহৃদয় মহান্ুভব প্রজারগ্রক মহামতি আকবর বাঁদসাহ যে ভাবে ভারত 

শাসন করিয়াছিলেন, ইংরেজ-গভর্ণমেপ্ট ততোধিক উদ্দারনীতিতে রাজ্যশাঁসন ও 

প্রজাপালন করিতেছেন। আকবর বাদসাহ ভারত হইতে গোবধ রহিত করিয়া 

ছিলেন । (১) আমরা যদ্দি আমাদিগের ধর্মের দিকে আস্থাবান্ হই, যদি হিন্দু জৈন 
রুদ্ধ সকলে এক হইয়া ভারতীয় গভর্ণমেপ্ট নিকট এদেশের গোজাতির প্রয়োজনীয়তা! 



টি 

ঘাস ও ও শততের মধ নিয়লিখিতরপ পদার্থ বস্তা আছে। 
কার্ধণ .... ২, ৪৫ 
অক্িজান -... টা রি এ ৪২ 

হাড্রোজান চ **, তত ৭ ৬৫ 

নাইট্োজান টি, ক ঠ ১৫ 

ধাতব পদার্থ রা রা রর ৫ 

একটা স্থুলকায় বুষেও নিয্নলিখিত ভাবে এঁ সব পদার্থ আছে। 

অক্মিজেন ১8৮ কুল 28৪৮ তি 
হাঁড্রোজান রি রি ৫ ৯৪ 

নাট্টোজান রে রা ১9 ৫ 

ধাতব পদার্থ টা হি হি নি 
স্থল উদ্ভিদ পদার্থ ও পণু-শরীরে জল, ধাতবপদার্থ, প্রটেইন, নাইট্রোজেনাস্ 

পদ্দার্থ, কার্ষোহাইড্রেড, চব্ৰবী ( তৈল ভাগ ) বিদ্যমান আছে। 

_ উহাতেই দেখা যায় যে, উদ্ভিদ দেহ হইতে প্রাণীদেহে এ সকল পদার্থ যায় 
পুনরায় বিনত্র্ূপে এ সকল পদার্থ বাহির হইয়া উদ্ভিদ পদার্থে পরিণত হয়। 

খাগ্ান্রবা মুখে গেলে ও উদরস্থ হইলে, মুখে লালা জন্মে, সুম্বাছু থাদ্যাদ্রবা 
সশ্মুথে উপস্থিত হইলেও মুখ লালারমান হয়। এ লালা সংযোগে উদরস্থ ভূত্ত- 

দ্রবোর পরিপাক-ক্রিয়া আরম্ভ হয়। | 

পাকস্থলীস্িত তুক্তদ্রবা পরিপাক হইয়া রক্তরূপে পরিণত হইয়া ধমনী ও 
শিরাদারা এ রক্ত সর্বশরীরে সঞ্চালিত হয়। স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, খাস্ভ- 
দ্রবা বিশেষতঃ যে সকল খাস দ্রবো উক্ত শরীর পৌঁধণোঁপযোগী দ্রব্য আছে, 
তাহী দ্বারাই পণ্তশরীর গঠিত, বদ্ধিত, উত্তাপযুক্ত, গতি ও ক্রিয়াশীল হইয় 
থাকে, খাস্তাভাবে, ব! এ সকল দ্রবাহীন থাগ্ভাভাবে পশুশরীর নুচারুরূপে বর্ধিত 
হইতে পারে না । 

গো-খাগ্য ঘাস ও বীজ । 
কিন্তু ভারতে গোদিগকে কোন. প্রাকাঁর খাণ্ঠ-দানের বিধান নাই, গোগণ 

লিখে চেষ্টার যে ই চারি গর আহার বি গে তাহাই তাহার হায় 
| আমরা নিজেদের থাণ্ঠ শশ্ত উৎপাদন: করি তীচাঁর পরিতাক্ত অংশ ধদি গো. 
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জাতি পায়, তবে তাহাই তাহাদিগের যথেষ্ট, কিন্ত ইঙ্গাতে আর চলিতে পারে না। 
এখন গোবখাস্ভের রীতিমত চাষাবাদ করা! আবশ্তক, গ্রেটব্রিটেনের প্রায় এক 

হুতীয়াংশ জী স্থায়ী গোচারণ মাঠ । এতদ্বাতীত অন্থান্ত স্থানে গো-খাগ্ধ ঘাস ও 

বীজের চাষ হয়। ক্লোভার, লুর্মন, মেডিকা প্রভৃতি ঘাস উৎপন্ন করা হয় এবং ঘাঁস 
জাতীয় শস্তের বীজ ও ষৰ গম ভুট্টা! জৈ ইত্যাদি শঙ্জ- গোদদিগের আহারার্থ উৎপন্ন 

করা হয় আমারিগের দেশে ততোধিক বন্ধে ও চেষ্টার গো-খাপ্ত উৎপন্ন কর! কর্তবা; 
কারণ ইংলগ্ডে গো না থাকিলে তথাকার লোকের কিছুই ক্ষতি হইবে না, কিন্তু 

ভারতে গো না থাকিলে ভারতের চাষাবাদ বন্ধ হইরা লোক.সকল ধ্বংস হইয়া 
বাইবে। তাই আমাদিগের দেশের ক্লষকদিগকে বুঝাইতে হইবে যে, গো-খাগ্ের 
রীতিমত চাঁষ কর! আবশ্তঠক ৷ এবং আমাদিগের গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ হইতে 

এই কার্য্যে কৃষকদিগকে উৎসাহিত করা আবশ্তক ও ঘাসের বীজ কৃষকদিগের 

মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা উচিত। 
গো-গ্রাসের জমিতে সার দেওয়া সম্বন্ধে মিষ্টার সিম্সন্ সাহেব যে উৎকুষ্ 

মন্তবা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ভাব উদ্ধৃত করা গেল। অনেকেই অবগত নহেন 
যে, গো-খাগ্ভ ঘাসের জমিতে রীতিমত সার দেওয়া কর্তব্য, অনেকের ধারণা এই যে, 

গো-খাদ্ ঘাসের জমিতে স্বভাঁবতঃই উৎকৃষ্ট গো-খাগ্ভ জন্মিতে পারে, উহাতে সার 

গোবর দেওয়ার কোন আবম্তকতা নাই। তাহাদের বিশ্বাস যে, প্রকৃতি যাছু- 

বিগ্কা বলে অনন্তকাল পর্য্যস্ত গোচারণ ভূমিতে উৎকৃষ্ট গো-খাস্ উৎপাদন করিয়া 
থাকেন, কিন্তু উহা! নিতান্ত ভ্রম ধারণা । গো-খাদ্য শন্ত উৎপন্ন করায়ও বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীর কোন ব্যতায় হইবার কারণ নাই। গো-খাদ্ত ঘাসের জমিতে কনতিমত 
সার গোবর দেওয়া! কর্তব্য, ইংরেজি, অভিজ্ঞ পাঠকদিগের জন্য সিম্সন্ সাহেবের 
মত নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল। (১) সার গোবর দিলে উৎকৃষ্ট ঘাস জন্মিবে। তাই 

(১) তত 0180 50805 50091) 1099. ৬85 ০01281018 ৪11501£5 25110001- 
(01199 ৪3 0)56 81855412105 70959535. ৪. 10556671005 97909617 ০£ 
961950081 :6610111007, 1001005055৪ 0005170 0015850. 115 05555 58565 
19 06217. 30 ০0110815 00 211 5012750150 00010010165 5200 :6001701080 
01800169) ৪5 10. 1)9$65 06001076. ৪ 10010119051) 5৪14 99117011 
১৮১০, ৪৪14০0100ত, 10 :175505 1587101510৩. 5810 086 817) 5001) 1053 
৪3 0১. 800৮৩ 19 917811519 611075955) 8৮5 ০8001))5081)055. ১০০৫" 
1105 0৪161011001 21855-18170105776 10007 0১৩. 5818)৩ 11) রা 
01 2$ 85955 6 ১, টি সি৭9: ... | + 
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গৌ-গ্াসের জমিতে রীতিমত সার গোবর, হাড়ের গুড়া, সুপার ফক্কেট জিপসাম 

নামক সার দিলে অধিক পরিমাণ 'ও অতি পুষ্টিকর ঘাঁস জন্মিয়া থাকে । ঘাসের 

জমিতে হাঁড়ের গু'ড়ার সারই অধিক উপযোগী, যে হেতু হাড়ের গুড়ার সারে পণ্ড- 

শরীর পোষণৌপযোগী সমস্ত পদার্থই বিদ্তমান আছে। জলা ও চুর্বল ভূমিতে 
গোয়নো নামক সার দিলে তাঙাতে ভূমির বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। 

গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, তিস্তা প্রভৃতি বড় বড় নদীর চরে নল জাতীয় 
খালীয়া নামে একপ্রকার ঘাস, কাজা নামক একপ্রকার ইক্ষু জাতীয় ঘাস ও 

চালিয়৷ নামক একপ্রকার দুর্ধাজাতীয় ঘাস জন্মে। উহ! গো-খাগ্ছের জন্য অতি 

প্রশস্ত, উতা যেমন দগ্ধ বুদ্ধিকারক তেমনি পুষ্টিকর, 'ী সকল ঘাস সংগ্রহ করিয়া 

বিক্রয় করিলে গো-থাষ্ঠের অভাব কতক পরিমাণে দূর হইতে পারে। মটর, 

বরবটা, সিম প্রড়তি ডাইল জাতীয় বীজ ও গাছ গো-মভিষাদির বিশেষতঃ গাভীর 

পক্ষে বিশেয় উপযোগী খাগ্। মটরজাতীয় পাসে মাংস ও রক্তবুদ্ধি কারক পদার্থ 

বিদ্যমান রহিয়াছে । জৈ, জোয়ার, ভুট্টা, দেওধান, বাঁজরা, ঝরা, ্ঠামা, হলাশ 

গারুয়া ছূর্বা প্রতি ঘাস, চিনা, কাউন, ঝরা বীজ প্রভৃতি বীজজাতীয় গো-থাগ্ 

এবং বিলাত্তী গিনী, ক্লোভার, লুসার্ণ, সেইনফারন্, মেডিক্, ইটালীয়ান রাই গ্রাস ও 

'আঁফিকার সদন ঘাস এবং এগ্রটাম (১) এরেনে থেরাম (২) এবং ফষ্টেকা কুব্রা (৩) 

প্রভৃতি বিলাতী বীজের ঘাস, মূলা, গাজর, কাঁসাবা, টার্নিপ্ প্রভৃতি মূল জাতীয় 
খাদ্ধ রীতিমত চাষাবাদ করিয়া! গো জাতির খাগ্রপে ব্যবহার করা৷ কর্তব্য, নচেৎ 

গো-বংশের উন্নতি নাই। এই সকল বিলাতি গো-খাগ্ধ ও ঘাস ও বীজ 

গতর্ণমেণ্ট বিনামূল্য প্রজাগণমধ্যে বিতরণ করিলে দেশে গো-থাগ্য ঘাস উৎপন্ন 
হইয়া গোঁবংশ বুদ্ধি হইতে পারে। থাগ্য পরিচ্ছেদে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ 

লিখিত হইল । 

গোচারণ ভূমি ] 
015 60681 2019286০066 [01190 10720010 80190176500 
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সমস্ত গ্রেট ব্রিটনে ৭৭৫০০০০০ একর ভূমির মধো ৪৬০০০০০০ ভূমিতে 
নানাপ্রকার ফসল ও ঘাস চাষাবাদ হয়; তন্মধ্যে পাহাড় ও আবাদী মাঠ বাতীত 

২৩০০০০০০ অর্থাৎ অদ্ধেক ভূমিই স্থায়ী গোচারণ ক্ষেত্র বা ঘাসের জমি। 

ইংলগ্ডের জমি অত্যন্ত মূল্যবান, তথাপি তথায় আবাঁদষোগ্য ভূমির অদ্ধেকই স্থায়ী 

গোচারণ ক্ষেত্র, কিন্ত আমাদের দেশে স্থায়ী গোচারণ ভূমি নাই। এই গোচারণ 
ভূমির অভাব গো-জাতির অবনতির একটী বিশেষ কারণ বলিয়া উল্লিখিত 

হইম্বাছে। গোগণ গোষ্ঠে গিয়া উন্ুক্ত বায়ু সেবনেও যথেষ্ট শম্প ও নানা জাতীয় 
উধধি, লতাগুল্স, তৃণাদি ভক্ষণে অতীব হ্ৃষ্টপুষ্ট হইতে পারে; নানাবিধ তৃণ 
গুলাদি আহারে, আহারের স্পৃহাও বদ্ধিত হয়, এবং ভিন্ন ভিন্ন থাছ্/ হইতে 

শরীর পোষণোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য গ্রহণ করায় শরীর যথোচিত বদ্ধিত 

ও বলিষ্ঠ হয়। গোগণ একস্থানে দাড়াইয়া একই দ্রব্য আহার করিতে ভালবাসে 

না। তাই কথার বলে “বাড়ীর গরু বাড়ীর ঘাঁস খায় না।” 

“গাবস্তুণমিবারণো প্রার্থয়ন্তে নবং নবং” গোগণ অরণ্যে নূতন নুতন অর্থাৎ 

বিভিন্ন প্রকারের ঘাস থাইতে ইচ্ছা করে। পুরাঁকালে ভারতবর্ষে অসংখ্য ও 

অপর্ধ্যাপ্ত গোচারণ ভূমি ছিল তাই ভারতে লক্ষ লক্ষ গো ছিল। গো-বদ্ধন 
(বায় গো বৃদ্ধিপ্রাণ্ত হয়) বৃন্দাবন, মহাঁবন, কাম্যবন, অগ্নরবন, সুরভিবন, 

্বর্ণবন, ভাণ্ীরবন, তপোবন, কোকিলবন, তালবন, কুস্থমবন, খদিরবন, লোহাবন, 

ভদ্রবন, কদন্ববন প্রভৃতি নাম দ্বারায় স্থচিত হয় যে, ভারতে এক সময়ে 

খ্য বন ও উপবন গোচারগ ভূমিস্বর্ূপ ছিল। গোকুল একটা প্রধান 
গোচারণ-্ভূমি, গোকুলের গো অন্ত কোথাও যাইতে চায় না। তথায় একটি 
প্রবচন প্রচলিত আছে বে “মথুর! কে! বেটি গোকুল কে। গাই কর্ম টুটেত অন্তৎ 
যায়” অর্থাৎ মথুরার মেয়ে ও গো- “কুলের গাই নেহাত দুষম্মান্বিত না টা অন্তত 
যায় ন!। 

উত্তর গো-গৃহ বর্তমান পুর্ণিয়া মালদহ রজগুর প্রভৃতি জিলা! ও কী গো-গৃহ 

মেদিনীপুর বালেশ্বর জিলা উৎকৃষ্ট ও বিস্তৃত গোঁচারণ ভূমি ছিল এ 

শ্রীকৃষ্ণের বাঁজ্য দ্বারকাঁপুরী গুজরাট প্রদেশে বিছ্বামান ছিল, এ প্রদেশের 
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কচ্ছ একটি গোচারণ ক্ষেত্র, তথায় প্রায় কোন অবস্থায়ই গো-গ্রাসের অভাব হয় 

না। এইজন্ত এ প্রদেশের গো ভারতীয় উৎকৃষ্ট গোঁজাতির অন্যতম । তথায় 

স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে এ স্থানে কখনই ছুর্ভিক্ষ নিবন্ধন বা অন্ত কোন 
কারণে গো-মড়ক হইতে পারে না। জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিতে গোদিগকে বিচরণ 

করিতে দিলে তথায় গোগণ ষথেচ্ছ আহার বিহারঘবারা পুষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 

হইতে পারে । | 

গৌতম তাহার শিষ্য সতাকামকে দীক্ষিত করিয়া তাহাকে কৃশ দেখিয়া ৪০০ 

পৃত গো পথক করিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেন, সতাকাম এই ভারত- 

বাপি গোঁচার্ণ মাঠে গো চরাইতে বাহির হইলেন এবং প্রতিজ্ঞ, করিলেন যাবৎ 

এই চারি শত, সহল্রে পরিণত না হইবে তাবং তিনি গুরুগৃহে প্রত্যাগমন করিবেন 

ন|, এবং অচিরে চারি শত, সহস্রে পরিণত হইল । (১) হায়, পুরাকালে ভারতে 

কত গোচারণ ভূমি ছিল! ভারতীয় উপদ্বীপেও উৎকৃষ্ট গোচারণ ভূমি আছে। 

তথায় বিস্তর ঘাস উৎপন্ন হয়, তথায় বুষ্টির পরিমাণও বার্ষিক ৩০৪০ ইঞ্চির অধিক 

নহে, এ সকল স্থানে সংখ্যায় ও শক্তিতে গো সকল অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

মহীশূরে শিক্কা' দেবরাজ উদ্দিয়ার ২১০টা স্থারী ও বার মাসের উপষোগী কবল 

অর্থাৎ গোচারণ ভূমি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। (২) এ কবলে বে সকল গো! বিচরণ 

করে তাহারা উত্তরদেশী গো হইতে অধিক বৃহদাকার | (৩) উপত্যকায় যে সমস্ত 

কবল প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার খাগ্য অতান্ত পুষ্টিকর । 

মহীশুরের অমৃত মহল গোঁ, নেলোর গো, কাখিওয়ারজির গোঁ, সাতপুরা) 

সহাদ্রি অঞ্চলের খিলারী, মালাভীগো, হান্মি গে এবং কচ্ছদেশীয় গুজরাট গো 
যে এত উৎক্ষ্ট তাহার সর্ধপ্রধান কারণ এই যে এ সকল প্রদেশে স্বভাবতঃ অতি 
উৎকৃষ্ট গোপখাপ্ উৎপন্ন হয় এবং তথায় গোগণ বিচরণ করিতে পারে। | 

(৯) সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদ । 
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07996 919 019011১0160. 0৮6] 013৩ £1685] [১01 (011 00৮৪ ১৮৮৮০ 
8130 09081 19011101101 1155019, | 

(৩) 1105 08051752150. 11813 ০: 1851৮৩0 চত। 819 
* 10001) 18181 5129 0190. 01939 (0009 11 075 000, 

| 64৫ ০/,১০%///৪/% 72472. 285 74, 
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অস্ত্রেলীয়া, নিউজিলেও, হলেও, সুইজারলেও্, ইংলণ ও আমেরিকার গোগথ 
যে এত প্রাধান্ট লাভ করিয়াছে তাহার প্রধান কারণ এ সকল দেশে উৎকৃষ্ট 
গোচারণ ভূমি অপর্যাপ্ত পরিমাণে আছে । 

গ্রেটব্রিটনের কর্ষণযোগ্য ভূমির ঠিক অর্ধাংশই গোচারণ ভূমি। ইংলগ্ডে 
প্রতি ইঞ্চি ভূমিই বছু মূল্যবান, রা তথাকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্থির করিয়াছেন 
বে, গোচারণ ভূমি রক্ষা করা অতি আব্তক, তাহার ফল এই যে ছুগ্ধদীন ক্ষমতায় 
এখন ইংলগ্ডের গোগণ পৃথিবীর সর্ধোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে 

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে মধ্যপ্রদেশে ও দাক্ষিণাতো গো-থাগ্য ঘাস অপর্যাপ্ত 

পরিমাণ জন্িয়া থাকে; যদি গো-খাগ্ঘ কোন বংসর উৎপন্ন না হয় তবে যব, গম, 

ভুট্টার খড়কুটা খাইতে পারে এবং এ সব দেশে রবিশ্ত জন্মে, বংসরের অন্ত 
সময় জমি পতিত থাকে, গোগণ মাঠে বিচরণ করিতে পারে । 

কিন্তু নিয়বঙ্গে গোগণ ছুদ্দশীর চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছে । ইহার 
প্রধান কারণ গোচারণ ভূমির অভাব 7 ও গো-গ্রাসের অত্যন্তাভাব | জমিতে প্রায় 

বার মাসই ফসল থাকে । , কৃষক চৈত্র মাসে আউস ধান্য বা পাট বপন করে, এই 
কমল আষাঢ় ৰা শ্রাবণে উঠিয়া গেলেই জমি চাষ করিয়া তাহাতে রোপা ধান্য রোপণ 
করে এ ধান্য অগ্রহায়ণ মাসে উঠিয়া গেবে জমি পৌষ মাসেই পুনরায় পাট ব! 
মাউন ধান্তের জন্য চাষ দেওয়া হ্য়। কোন কোন পাট বা! আউস ধান্যের জমিতে 

মাশ্থিন কান্তিক মাসে সরিষা, মুগ, মাস খেশারী ইত্যাদি বপন করা হয়। প্র 
ফমল ফাল্গুন মীসে উঠিয়া যাঁয় তারপর অগৌণে চাষ করিয়া পাট বপন করা হয়। 
কোন কোন জমিতে আগুধান্য ও রোওয়া ধান্ত একত্র বপন করা হয়। একটা 
বসল শ্রাবণে কাটিয়া লয় তখন রোওয়া ধান্য ক্ষেতেই থাকে । উহা অগ্রহায়ণ 
মাসে কাটা হয়। | 

শিল্প জলাভূমির জল কার্তিক মাসে সরিযা যাওয়ার পুর্বে জমি চাষ, ধা | 
তাহাতে পৌষ মাঁে বোরোধান্ত রোপণ করে। বৈশাখে প্রারস্তে ভূমি জলমগ্ন 

হইতে আরম্ত করে, কৃষক কোন প্রকারে ; তাড়াতাড়ি ফসন কাটিয়া লয় তার পর 
কার্তিক পর্য্য্ত ভুমি জলমগ্ীবস্থার থাকে৷ এমতাবস্থায় গোচারণের ভূমি কোথায় 
পাওয়া যায়? গো মাঠে চবিতেই পারে না। নিমবঙ্গে ক্ষেত্রের আইল ও. রাস্তা * 
এবং গৃহস্থের প্রাঙ্গণই গোগণের একমাত্র গো হইয়া দাড়াইয়াছে। এতছাতীত 



গোগণের বাহির হওয়া কি মুক্ত বায়ু সেবনের আর স্থান নাই; সুতরাং গো. 

গণের উন্নতিও বৃদ্ধি অসম্ভব । 

পাট ফসলের মূলা অত্যধিক ও অসম্ভাবিতরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় 

নিয়বঙ্গের কৃষকেরা অন্য ফসল পরিত্যাগ করিয়া কেবল পাট ফমল অর্জন 

করিতেছে । তাহাতে গোগণ ধান্তের যে খড় কুটা প্রাপ্ত হইত তাহ! হইতেও 

বঞ্চিত হইয়াছে । এখন গুহ প্রাঙ্গণের ভূমি নিয় বঙ্গের গোগণের একমাত্র 

সম্ধল, ইভা পুনঃ পুনঃ চাটিয়া গোগণ তাহাদিগের অনাহারক্িষ্ট জীবন যাপন 

করিয়া অকালে, অচিরে গোজন্ম হইতে মুক্তিলাভ করে। জীবমাত্রেরই যে 

বাচিবার একটা সহজ ও স্বাভাবিক আকাজ্া আছে সেই আকাজ্জার বশে গোগণ 

গৃহস্থের দড়ি ছিড়িয়া যদি দৈবাৎ কখনও কাহারও শস্তক্ষেত্রে উপনীত হইয়া 

ঢুই এক গ্রাস ঘাস আহার করে, তথনই ক্ষেত্রস্বামী আসিয়া তাহাকে বন্ধন করিয়। 

খোয়াড় (0০89) রূপ কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়। দেয়, তথায় গোগণ 

শর দুই চারি গ্রাস আহার করার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ছুই এক দিবস পর্য্যন্ত পান 

ভোজন হইতে বঞ্চিত হইয়া, হাটু পর্য্যন্ত কর্দম, মূত্র ও পুরীষপুর্ণ টানের ছাদ দেওয়া 

লোৌকেল বোর্ডের কি মিউনিসিপাল্টার ধোৌঁয়াড়ে আবদ্ধ হইয়া ক্ষুধা ও তৃষ্ঠীয় 

ছট্ফট্ করিতে থাকে। পাগলের স্তার়, অস্থির অবস্থায় তাহারা বে মেয়াদি কারাবাসে 

দিন যাঁপন করে, রাত্রিতে বেড়া টাট্টিহীন গৃহে, শীতের সময় শীতভোগ করে। 
এই পাপে, গরুর এই অভিশাপে বঙ্গদেশ অধঃপাতে যাইতেছে । এই ছুরাঁবস্থায় 
গো-জাতির উন্নতির আশা কোথায়? 

নি্ন বঙ্গের প্রতোক প্রজা যদি প্রতি ১০ বিঘ! জমিতে অন্ততঃ ৯ বিঘ! ভূমি 
গোচারণ জন্য রক্ষা করিয়৷ চাষাবাদ করে, যদি প্রত্যেক প্রজা গো-গ্রাসের 

জন্ঘ প্রতি ১ বিঘাঁয় ১ বিধা জমিতে গো-ঘাস উৎপাদন করে, যদি জমিদার 
তালুকদারগণ প্রতি গ্রামে অন্ততঃ ৪০ বিঘা জমির এক একটা গোচারণ মাঠ 
রাখিয়া অন্ত জমি চাষের জন্য পত্তন করেন, তবে ষদি এই অধঃপতিত দেশে পুনঃ 
গো সৃষ্টি হয়। 

পূর্বে এই দেশীয় জমিদার ভাঁলুকদারগণ গোঁচারণ ভূমির কর্ গ্রহণ করা 
পাপজনক বলিয়া মনে করিতেন। বর্তমানে & জমিদারগণের বংশধরগণের আর 
এ দিকে তেমন মনোযোগ নাই, বিশেষতঃ প্রজাগণের আগ্রহে গ্রামের প্রত্যেক 
ইঞ্চি জমি প্রজ্জার নিকট পত্তন করিয়া ফেলিতেছেন, গোগণ গোঁশালায় আবদ্ধ 
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'খাকিয়া জীবন অতিবাহিত করে ; উত্ুক্তবাধু ও স্বচ্ছন্দ আহারবিহারের অভাবে 

মচিরে রুগ্ন ও ছূর্বল হইয়। অকালে প্রাণত্যাগ করে। প্রত্যেক সহরে প্রত্যেক 

সাবৃডিভিসনে এমন কি প্রত্যেক গ্রামে গোচারণ মাঠ প্রতিষ্ঠিত হওয়া কর্তব্য । 

বে সকল স্থানে গোচাঁরণ মাঠের নিতীস্ত অভাব তথায় ব্যবসায়ীগণ গোচারণ মাঠ 

রাখিয়। তাহাতে যতগুলি গো বিচরণ করে তাহার প্রতি গরুতে একটা জম! লইয়াও 

ঘদি গোচারণ-ভূমি রক্ষা করেন ও ডিষ্রীক্টবোর্ড, লোকেলবোর্ড, ও মিউনিসিপাল্টী 
তাহাদিগের রাস্তার জন্য কি অন্ত কোন কারণে জমি যখন খাসরূপে গ্রহণ 

করেন, তখন সেই সঙ্গে প্র রাস্তার উভয় পার্খে অন্ততঃ ৩০ ফুট করিয়া অধিক জমি 

গ্রহণ করেন এবং এ জমি গোচা'রণ জন্য রক্ষা করেন তবে দেশের প্রভূত উপকার 

হইতে পারে । ডিষ্রীক্টবোর্ড ঘদি তাহাদের প্রকাণ্ড তহবিলের কতকাংশ এই উদ্দোস্তে 

বায় করেন তবে তাহাদিগের অন্ান্ত সৎকাধ্য হইতে এই সংকার্ধ্য দ্বারা প্রজার ও 

দেশের অধিক উপকার সাধিত হইবে সরে প্রত্যেক মিউনিসিপাল্টা যদি এইরূপ 

এক একটী গোচারণ মাঠ রক্ষী করেন এবং প্রত্যেক গরুর প্রতি কর গ্রঙ্থণ 

করেন, তবে মিউনিসিপাল্টীও লাভবান্ হইতে পারেন গোগুলিও রীতিমত বিচরণ 

দ্বারা তাহাদিগের ব্যায়াম, মুক্তবায় সেবন ও স্বচ্ছন্দে আহারের কার্ধ্য নির্বাহ 

করিতে পারে। 

বঙ্গের প্রতি জিলার় বিশেষতঃ পুর্ণিয়া মালদহ, রলপুর, দিনাজপুর, পাবনা, 

টাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বরিশাল, ফরিদপুর, ও শ্রীহট্র গ্রভৃতিতে যদি গভর্ণমেন্ট 

এক একটী আদর্শ 'ক্ৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া তৎসঙ্গে এক একটা গোচারণ ক্ষেত্র 

ও ডেইরী অর্থাৎ বাথান রাখিয়া দেন, তবে সর্বসাধারণ বিশেষতঃ নিরক্ষর গ্রজাগণ 

গো-পাঁলন শিক্ষা করিতে পারে; এই কার্ধ্যে গভর্মেপ্ট লাভবান্ ্ ি ক্ষতিগ্রস্ত 

ইইবেন না। 

ময়মনসিংহের ভূতপূর্ব্ব মেজিপ্রেট্ শ্রীযুক্ত এইচ, ডি ফিলিপ্স্ সাহেব আই, 
সি, এস্, ময়মনসিংহ বাজিতপুর স্টেশনের পেনাকোনা নামক স্থানে একটা ডেইরী 
খুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ; ফিলিপৃস্ সাহেব মহোদয়ের পরিবর্তনে এই উদ্যম 

পরিত্যক্ত হইয়াছে।- ইহা কার্যে পরিণত হইলে মরদনসিংহে এতদিনে গো- 

জাতির বিশেষ উন্নতি হইতে পারিত। 

রানা িাজনলাা রানি রা 
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পানীয় জল। 

বর্তমান সময়ে পরীগ্রামে মাজষের পানীয় জলের এতই অভাব ভ্ইয়াঁছে যে 

গোগণের পানীয় জলের কথা বলিলে উপহাপ্যাম্পদ হইতে হয়, যাহা হউক গো- 
গ্রাসের ন্ত'য় গোগণের পানীয় জলের বন্দোবস্তও ভওয়া আবশ্তক। জলই জীবন। 

কআপরুষ্ট লই রন্ধরোগ উৎপত্তির কারণ, ভাই গোচারণ-ভূমির সন্নিকট জলাশয় 

নন অবশ্ক | বড় বড় সরে রাস্তার নিকট গোগণের পানের জন্য ভাল পাকা 

চৌবাচ্চ! নিশ্মিত ভওয়া আবশ্যক | 

গ্রাণ্ড টরাঙ্ক রোড প্রভৃতির ন্যায় বৃহৎ বুহৎ রাস্তার ধারেও গোগণের জল 

পানের জন্য এরূপ পাক" চৌবাচ্চা হওয়া আনশ্তকু । 

জনন কাধ্যের জন্য বৃষ । 
জনন কার্যের জন্য উৎকৃষ্ট বুষ (560৫ 1১01) দেশে সংগ্রহ করা গোজাতির 

উন্নতির একটি প্রধান উপায়। বস্ত্বতঃ উৎকৃষ্ট গাভী ক্রয়করাঁ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 

বৃষ সংগ্রহ করিলে দেশের গো জাতির অধিক উন্নতি হয়। উৎকৃষ্ট গাতীক্রুয় 

করিলে এ গাভী ও তাহার বৎস দ্বারা অধিক দুগ্ধ পাওয়া খাইতে পাঁরে বটে, কিন্ত 
একটি উৎকৃষ্ট বৃষ হইলে স্থানীয় বনু উৎকৃষ্ট গো জন্মিতে পারে । আর একটি 
নুতন কথা এই যে, উৎকষ্ট দুগ্ধবতী গাভীর জনন কাধ্য নিকৃষ্ট জাতীয় বৃষদ্ধারা 
করাইলে এঁ উৎকৃষ্ট গাভীর বৎস নিকষ্ট শ্রেণীর হইবে এবং খ্রী গাভীরও হ 

দেওয়ার ক্ষমতা হাঁস হইবে ; 

ইউরোপের সর্বত্র, অস্ত্রেলিয়া, নিউজিলও এবং আমেরিকাবাসী প্রভৃতি উন্নত 

জাতির! তাহাদিগের দেশে প্রত্যেক সহরে, প্রতোক গ্রামে, প্রত্যেক পল্লীতে, জনন 

কারের জন্ত উৎকৃষ্ট বুষ রক্ষা করেন। এইরূপ ভারে বুষের এক বিস্তৃত ব্যবসা 

চলিতেছে। বৃষ বাবসায়ীগণ, বুষ নিয়োগের ফিল্ ১৫২ টাকা হইতে ১৫০২ টা 
পর্য্স্ত গ্রহণ করেন। উহ্থা একটি বিশেষ লাতজনফ ব্যবসা । মে | 

কলিকাতায় কুক সাহেবের আড়গুড়ায় এরূপ বুধ 'রক্ষিত হয়।, কুক 
কোম্পানী, ৯০২ টাকা হইতে ১৫২ পনর টাকা পর্যন্ত ফিস গ্রহণে প্র ৪৪ 
গাভীয বৎস উৎপাদনার্থ নিয়োগ করিয়া থাকেন। | 

ইংলগ্ডে কোন গোপালকের গাভী খতুমতী হওয়ার পূর্বেই খওট ৰং 
যবসনীর নিকট আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া থাকেন এবং কোন 



[ ৪১ ]. 

ময় প্রয়োজন হইবে তাহারও আনুমানিক সময় জ্ঞাপন করেন। সময় উপস্থিত 

ইলে গাভী বৃষ সমীপে নীত হয়। বৃষ ব্যবসায়ী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া 

'কজন ডাক্তার দ্বারা গাভী কি বৃষের কোন প্রকার দূষিত ব্যাধি আছে 
কনা পরীক্ষা করাইয়া থাকেন। বুষটি পীড়িত হইলে অন্য বৃষ এই ভাবে 
'রীক্ষা করিয়। সুস্থ পাওয়া গেলে প্র বৃষ নিয়োগ করা হইয়া থাকে । বুষ 

নয়োগের সময় অর্ধেক ফি ও গাভী গর্ত রক্ষা করিলে বাকী অর্ধ ফি 
দওয়া হইয়া থাকে । 

উৎকৃষ্ট বীজের উপর যে উৎকৃষ্ট ফল নির্ভর করে, তাহা শিক্ষিত বিজ্ঞান- 

বদ ইংলগও, জর্দান, হলওড, ডেনমার্ক, অ$মেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিলগ 
প্রভৃতি দেশবাসীগণ অতি হুস্মরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাই তাভারা লক্ষ 

কাঁয় একটি বৃষ ক্রয় করিয়া থাকেন। 

আমাদিগের দেশে জনন কার্য্ের জন্য বৃষ নিয়োগ করিয়া তাঁহার ফিস 

[ওয়ার বিধান ছিল না । অতি পুণ্য জনক কার্ধ্য জ্ঞানে হিন্দুগণ তাহাদের পিতা, 

তা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণের স্বর্ণ কামনায় একটি বৃষ ও ৪টি বংসতরী উৎসর্গ 

রিয়া, বৃষটি বিশেষ চিহ্নিত করিয়া ছাড়িয়া দেন। এ বৃষ গৃহস্থ মাত্রেরই অর্চনীয় 
) রক্গণীয়। উহার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শিত হয়, এবং উহার অবাধ 

সাহার ও বিহারের ব্যবস্থা আছে। উহারাই দেশের গোগণের পিতৃ স্থান 
মধিকার করিত। তাহারা সকল দেশবাসীর যত্বে অবাধে ও স্বচ্ছন্দে 

মাহার বিহার দ্বারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হইত। বৃষোৎসর্গের বৃষ নির্বাচন 
ময় বিশেষ জুলক্ষণাক্রাত্ত বৃষ স্থির করা হইত। অবিকলাঙ্গ, জীবিত 
[সা ও ছুগ্ধবতীর পুত্র বলবান্, একবর্ণ বা দ্বিবর্ণ ও অষ্টমী তিথিতে জাত যুথের 

উচ্চ বা সম বুষই প্রশস্ত। এ বুষ উৎসর্গের দ্বারা উপরে সপ্ত, নীচে সপ্ত 

এই চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার হর । (১) 

(১)  অব্যঙ্গ জীববৎসায়াঃ পয়স্বিন্তাঃ সুতোবলী। 
একবণে দ্বিবর্ণো বা টানা নুতঃ ॥ 

বুখাছচ্চতরো ঘস্ত সমোবানীচ এব বা 

টি সপ্তবরাণুচ্ছ ষ্ট স্তারয়েদ বৃষঃ ॥ 

| ইতি কাত্যায়নঃ | 



[ ৪২ 

এই বৃষ কেবল জনন কার্ষ্যে ব্যবহৃত হইত। কেহ ইহাঁদিগকে হল বহন কি 

অন্ত কার্ধ্ে নিষুক্ত করিতে পারিত না। যদি কেহ এই বিধি লঙ্ঘন করিত, তাহা 

হইলে তাহাকে ছুইটি চান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইতে হইত । (১) 
এরতদেশবাসী মুসলমানগণের মধ্যেও এই ব্যবহার প্রচলিত ছিল যে, 

বুষের গলায় এক খণ্ড কাষ্ঠ ফলক বাঁধিয়! দিয়া ধন্মোদোস্যে প্র ষাঁড় ছাড়িয়! 

দেওয়া হইত। এ ফঁড়কে খোদাই ফীঁড়' বলিত, উহারাও বুষোৎসর্গের ষাঁড়ের 

্যায় অবাধে ও স্বচ্ছন্দ বিচরণ করিত ও কেবল জনন কার্যে ব্যবহৃত হইত। 
যাহার দ্বারে যাইত সেই এই সকল চিহ্নিত বুষকে যত্বপূর্ধক আহার 
করাইত। এই বৃষ যাহার দ্রব্য গ্রহণ করিত সেই তাহাকে শ্লীঘ্য ও পৃত মনে 

করিত। কিন্ত সে দিন গিয়াছে। এখন আর বঙ্গে এই বৃষ প্ররূপ ভাবে 

গ্চ্ছন্দে আহার বিহার করিতে পারে না আর লোকের সেই ধর্ম ভাব নাই, 

তাই এ বৃষের অভাব হইয়াছে । 

অধুনা এই সকল বৃষ যে, শস্ত নষ্ট করে তাহাই লক্ষ্য হয়। কিন্ত 
তাহারা যে মহছুদেশ্ঠ সাধন করিত তাহার প্রতি আর আমাদিগের দৃষ্টি নাই। 
এই বুষগণ শশ্ত ক্ষতি করিয়া থাকে বলিয়া এসকল বৃষ ধরিয়া মিউনিসি 

পালিটার ময়ল৷ গাড়ী টানায় নিধুক্ত করা হয়। বীরাণসীধামে বু পরিমাণ 

বৃহৎকায় এইরূপ ষাঁড় ছিল, তখন “মাড় ও সিড়ি কাশীর পথিকের বৈরি” বলিয়৷ 

কথিত হইত। বস্ততঃ কাশীতে এখন আর তেমন বৃহদাকার ষাঁড় তত অধিক 
পরিমাণে দৃষ্ট হয় না। তথাপি এখনও কাশীতে যে পরিমাণ ফাঁড় আছে তাহা 

বাঙ্গালার আর কোথাও দুষ্ট হয় না। 

এই সকল বৃষ অস্বামিক বলিয়া ইছাদিগকে টুরী করিলে কিম্বা বধ 
করিলে অপরাধীগণের চৌর্যাপরাধ বা বধজন্ত অপরাধ হয় না, এইরূপ নজির 
বাহির হইলে দেশে এই সকল বুষ ক্রমশঃ লোপ পাইতে লাগিল। 
বৃষ উৎসর্গকারী হিন্দগণ তাহাদিগের ধরন্মোদোস্তে উৎসুষ্ট, বৃষের এব্রিধ ছুর্দশা 
দেখিয়া অগ্রদানী ত্রাহ্মণকে ও কোন কোন স্থানে গোপগণকে এই বুষ পালনের 

(৯) বৃষভন্ত সমৃৎস্ষ্টং কপিলাং বাপি কামতঃ। 
যোজবিত্বা হলং কুর্ধযাৎ ব্রতং চান্্ায়ণং ঘয়ং ॥ 

. গ্োোভিলঃ | 



[৯৩] 
ভার দিতে লাগিল । এইভাবে বুষোৎসর্গের বুষ বা ব্রাহ্মণী বৃষ ও ধর্শের ফাড় দেশ 

হইতে তিরোহিত হইতেছে। অধিকস্ত ধর্মোদ্েশ্তে রূপ বুষোৎসর্গাদি করাও 
বর্তমান শিক্ষায় হাস পাইতেছে। 

নগ্ন রর জাল 
হইল। বৃষ লোপ পাইল, কিন্তু তাহার স্থানে ইংলগ প্রভৃতি দেশে ফি দিয়া 

যেরূপ ভাঁবে খতুমতী গাভীর খতু রক্ষা কর! হয়, তাতাঁও এ দেশে প্রচলিত 
ভইল না। হঠাৎ দৈবাৎ ষে বুষ পাওয়া যায়, তাহাদ্বারাই গাভীর গর্ভ রক্ষা 

করা হইতেছে । ইহার ফল এই হইতেছে যে, গো শিশুগণ উৎকৃষ্ট বীর্ষো 

উৎপন্ন না হওয়ায় উত্রুষ্ট জাতীয় হইতেছে না। বৃষ ভুর্বল, কুণগ্র, ভীন 

জাতীয় হইলে তৎসস্তান গো-শিশডও দুর্বল পীড়িত ও অপকৃষ্ট হইবে। 

ইহা অবধারিত যে পিতৃগণের গুণ সন্তানে বর্তিবে। মাতার গুণ বুষ ব্ৎসে 
এবং 'পিতৃগুণ বংসতরীতে অধিক সংক্রামিত হইতে দেখা যায় । দেশে বুষের 

অন্পতা হেতু, এবং দৈবাৎ উপস্থিত বৃষ দ্বারা জনন কাধ্য সম্পাদিত হওয়ায় 

বৃষের শক্তি দিন দিন হাঁস পাইতেছে। হয়তঃ একটা বৃষই পুনঃ পুনঃ বা 
প্রত্যহ জনন কার্ধ্য করিয়৷ একেবারে শক্তিহীন হইয়া যাইতেছে এবং তদ্দিগের 
উৎপন্ন বখসগণও অল্প দিনেই প্রীণত্যাগ করিতেছে ; অথবা বীচিয়। থাকিলেও 

মৃতকল্প অবস্থায়, বা! রুগ্ন অবস্থায় কতিপয় দিবস থাকিয়! অকালে গো জন্ম 

হইতে মুক্ত হুইতেছে); এবং তদ্দিগের উৎপন্ন গাভীগণ বাঁচিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত 

হইলেও তাহাদিগের ছুপ্ধদানের ক্ষমতা লোপ পাইতেছে। এই বুষের অভাব 
দুরীকরণার্থ হয় দেশে পূর্বের ন্যায় বুষোৎসর্গের ষাঁড় বা (ক্রাহ্মণী ধাঁড়) ধর্দের 
ষঁড়দিগকে অব্যাহত গতি করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া কর্তব্য। অথব। গভর্ণমেণ্টের 

সাহায্যে ক্রমে ক্রমে জনন কাধ্যের জন্য বুষ (১5680 1১011) রক্ষা করা 

অত্যাবস্তকীয় হুইয়াছে। এবং দেশীয় লোকদিগের বৃষপালন ও: বৃষ দ্বারা 
উপার্জন কর! শিক্ষা. দেওয়ার আবশ্তক হইয়াছে। দেশীয় রলুষক্দিগকে বৃষ 

পালনের জন্য উৎসাহিত করা গবর্ণমেপ্টের কর্তর্য এবং -গবর্ণমেণ্ট বিনামূল্যে 
কষকদ্দিগের বাড়ীতে বৃষদান করিয়া তছুৎপন্ন ২টী কি ৩টী বৃষ প্রতিদান স্বরূপ গ্রছণ 

করিতে পারেন। এইভাবে কৃষকদিগকে উৎসাহিত করিলে অচিরে বৃষের 

অভাব দুর হইবে। স্থানে স্থানে অবস্থাপন্ন তালুকদার জমিদার ও ধনীদিগকে 
বৃষপাঁলনে উৎসাহিত কর গভর্ণমেণ্টের উচিত ।.. | 



[২৪ 7 
“পর দিবস গ্রভাষে বাহার মুখ দেখিব তাহার নিকট কণ্ঠ। সম্প্রদান করিব,» 

বলিম়্া হবচন্দ বাজ! প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন । আমাদিগের দেশ গোপালকগণও 

এন্বপ তদ্দিগের কণ্ঠারূপিণী খতুমতী গাভীকে হঠাৎ দৈবাৎ প্রাপ্ত বৃষ সন্গিধানে 
গর্ত রক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়া থাকেন। কি পরিতাপের বিষয় !!! 

উৎকুষ্ট যও্ড দ্বারা জনন কার্য সম্পাদন করান কর্তব্য । যাঁবৎ দেশে 
গোপালকগণ জনন কার্যের জন্য বৃষ রক্ষা না করিবে, তাবৎকাল পর্য্য্ত 
গবর্ণমেণ্টের এই ভার গ্রহণ করা কর্তব্য । 

এই গ্রন্থকারের সহিত বর্তমান ডিরেক্টর জেনারল অব এগ্রিকালচার 
মিষ্টর জে, আর, ব্রেকউড এম, এ, আই, সি, এম্ মহোদয়ের সহিত এই বিষয় 
আলাপ হয়, তিনি বলিয়াছেন যে গভর্ণমেণ্টকে গ্রামে গ্রামে. এইরূপ বৃষ রক্ষার জন্য 
ও উহাদিগের রক্ষার ভার পঞ্চাইতগণের উপর দিয়া, তাহার ত্ান্ত 
ডিমনষ্ট্টারগণের প্রতি দেওয়ার জন্য তিনি তীহার কেট্ল সেন্সাস রিপোর্টে 
লিখিতেছেন। 

গোগ্রামের ব্যবসায় 
পূর্বেই আমর! আলোচনা করিয়াছি যে, দেশে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে গোগ্রাসের 

অত্যন্তীভাব হইয়াছে। এঁ অভাব দূর ন! হইলে গোগণ কাহারে, অর্ধাহারে, 
অনাহারে ক্রিষ্ট হইয়া ভীষণ গোমড়কে বিনষ্ট হইতেছে । বাঙ্গালায় গোচারণ 
ভুমি নাই, মাঠ বারমাসই চাষের অধীন থাকে। পাট ফসলের বহুল বিস্তারে 
খড়কুটারও অভাব হইয়া পড়িয়াছে। স্থৃতরাং গোগণ মানবভোজ্য শন্তের 
খড় কুটা যাহা পাইত তাহা হইতেও বাঁঞ্চত হইয়াছে । এই অভাব দুরীকরণার্থ 
বঙঈদেশ ও আস্তাগ্তস্থানে সাইলো (911০) গো সিরি সংস্থাপন করা 
আবশ্তক। 

বিভিন্ন স্থান হইতে বিশেষতঃ ার্তীযগরদেশ, জঙ্গলাকীণস্থান, 
অনাবাদি পতিত স্থান ও যে প্রদেশে গোখাস্ অধ্কি জন্মে সেই সব 

স্থান হইতে ঘাস সংগ্রহ করিয়া প্র ঘাস বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ষা কর! 
উচিত। (সাইলে। (১1০) ও সাঁইলজ (১188০) সম্বন্ধে খাগ্ত প্রকরণে 
হার ) 

৯ বসা এত দিপা 

শ 

্ এই রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত ₹ টিটি ২ 



[৬৫ 4 
বিশুদ্ধ বায়ু 

গোগ্রাস ও পানীয় জলের পূর্ব্বে গোর জন্ত উত্কৃষ্ঠ বাধুর প্রয়োজন। 

গাগণ ঘাস ও পানীয় জল ছাঁড়া ২১ দিন প্রাণ ধারণ করিতে পারে ১ কিন্তু 

বশুদ্ধ বায়ুর অভাবে কোন প্রাণীই ২৪ ঘণ্টার অধিক জীবিত থাকিতে পারে ন|। 

প্রত্যেক গোর জন্য ৯৫৬ ঘনফুট পরিষ্কার বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন । 

একটি ক্ষুদ্র গৃহে বু গে বাঁধিয়া রাখিলে তাহাদের স্বাস্থ্যের হানি হয়। 

টংলগ্ডেও ইউরোপের নানাদেশে এমন কি তুষারাবৃত নরওয়ে দেশেও এ 

'ব্ষয়ে গোপালকগণের বিশেষ দৃষ্টি আছে। 

গোচিকিৎসার গ্রন্থাভাবের প্রতিকার 

আকাজ্ষা সত্বেও বু লোকে গোগণের পীড়ার সময় বা অন্ত সময় 
গোঁদিগকে কিরূপে উষধ পথ্য দিবে, কিরূপে রক্ষা করিলে গোগণ গোমড়ক ও গো 

গীড়ায় আক্রান্ত হইবে না অপিচ সুস্থ থাকিবে, তাহ! তাহারা জানিতে পারেনা । 
সুস্থ গোর কিরূপ আহার বিহার আবশ্তক তাহার বিবরণ ঘুক্ত গ্রন্থ ভারতীয় 

ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রচিত হইয়া স্বল্প মূল্যে বা বিনা মূল্যে দেশে দেশে প্রত্যেক 
জিলায় প্রতোক সাব ডিভিসনে ও প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক পল্লিতে প্রত্যেক 

গৃহস্থের গৃহে নিতা ব্যবহার্য্য দিন পঞ্জিকার স্তায় প্রচারিত হওয়া আবশ্তকৃ। 

এমন কি দিন পঞ্জিকা হইতেও ইহার সমধিক প্রচলন হওয়া আবশ্তক। 

এ বিষয় সদাশয় গভর্মেণ্ট এবং দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ রাজা, মহারাজ, 

ধনীগণ, ধর্ম্পরায়ণ সদাশয়, সমাজ ও দেশ হিতৈষী মহোদয়গণের সুদৃষ্টিপাত 

হইলে অত্যন্ন কালমধ্যেই দেশে যুগান্তর উপস্থিত হইবে । এবং দেশে অচিরে 

লক্ষ লক্ষ গো দৃষ্ট হইবে। 
এ ভারত ভূমি দুগ্ধ ও মধুপুর্ণ ছিল; আবার এই ভারত ভূমি ছুগ্ধ ও মধু 

দ্বারা পুর্ণ হইতে পারে। গোগণ পীড়িত হইস্স! নিঃশব্ে প্রাণ: ত্যাগ করে। 

গোস্বামীগণ, গোপগণ, কৃষকগণ শকটবান্গণ নিঃশব্দে সাশ্রপূর্ণ নয়নে 
তাহাদিগের একমাত্র জীবনোপায়, ভরসার স্থল গোঁগণের অচিকিৎসায় মৃত্যু 
দেখিয়া ঘ্িয়মান হয়। দেশীয় ধনীগণ! দেপায় সন্ধদয়গণ ! স্বদেশ প্রেমিকগণ ! 
উঠুন্, জাগ্রত হউন, গোচিকিৎসার গ্র্থ প্রচার করে মুক্ত হস্ত হউন, দেশে 



[ ৪৬] 
সহস্র সহত্র গো রক্ষা করুন! তাহা হইলে দেশের অকাল গোহানির লাঘব 

হইবে । 

গোঁলোক হইতে গোষ্ঠবিহারী হরি আপনাদিগের মস্তকে পুষ্প বৃষ্টি করিবেন, 

দেশের ধনকুবেরগণ দেশের বিগ্কোৎ্সাহী শিক্ষিত বৃন্দ! আপনারা দেশে 

গোপালনশাস্ত্র, গোপালনবিগ্ঠা প্রবর্তন করুন। গোলোক হইতে গোবিন্দ 

ঘরণী সরস্বতী দেবী আপনাদিগকে স্ুপুত্র বলিয়া গ্রহণ করিবেন। গোকুলের 

রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশের ধন বৃদ্ধি হইবে । গোকুলের বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ধন 

রক্ষিত হইবে, দেশে কৃষির শ্রী বৃদ্ধি হইবে, গোলোক হইতে লক্ষ্মী আপনাদিগের 

সম্মুখে তাহার ধনাগারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়। দিবেন। 

বঙ্গের প্রায় সমস্ত- শিক্ষিত সম্প্রদায় লইয়াই এখন বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ 
সমিতি গঠিত হইয়াছে । ইভার উদ্দেশ্ত মাতৃভাষায় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও কাব্য 

প্রভৃতি সকল প্রকার সাহিত্যের আলোচন। কর এবং সেই সেই বিষয়ে উৎকৃষ্ট 

্রন্থাদির গ্রচার করা । যেরূপ ভাবে ইহার কার্য চলিতেছে, তাহাতে দেখা যায় 

বঙ্গের কেন সমস্ত ভারতের এই সাহিত্যপরিষৎ একটী উজ্জল রত্ব হইয়াছে । 
ইহার জ্যোতিঃ অন্ান্ত সভ্য প্রদেশে বিকীর্ণ হইতেছে ও হইবে । এই সাহিত্য- 
পরিষতৎ বহুদাহিত্যসেবী রাজ মহা'রাজগণ দ্বারা পুষ্টিলাভ করিতেছে । 

যদি সাহিত্যপরিষৎ গোপালন ও গোচিকিৎসাগ্রন্থ প্রকাশে যত্ব করেন, 

তবে অচিরে ভারতের এই লুপ্ত বিদ্যা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে; সঙ্গে সঙ্গে গোকুল 

রক্ষিত ও পুনজীবিত হইবে। গোমতী বিষ্তা বঙ্গে, ভারতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত:হইবে। 

১৯২০ সনের কার্তিক মাসে এই সমিতিতে বিগ্ভোৎসাহী গো-রক্ষাকারী মহা 

রাজ নুসুঙ্গাধিপতি শ্রীযুক্ত কুমুদচন্ত্র সিংহ বি, এ, মহোদয় “প্রাচীন ভারতে 
পশুচিকিৎসা' নামক একটা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে দেখাইয়াছেন যে 

ভারতে একদা খধি প্রণীত বৃষাধুর্কবেদ ছিল, কিন্তু ছুঃখের বিষয় এখন আর 
তাহার চিন্তন মাত্রও নাই। সহদেব বিরাট রাজভবনে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, 

খিষভানভিজানামি রাজন্ পুজিত লক্ষণীন্। 
যেষামৃত্রমুপাজ্ায় অপি বন্ধ্যা প্রস্থ়তে 1৮ 

যে বিদ্যা দ্বারা সহদেব এই আশ্চর্য্য জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, সেই ঘিস্তা 
কোথায়, সেই বিদ্যার গ্রন্থ কোথায়? এই প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধার জন্য 
সাহিতাপরিষৎ চেষ্টা করিলে (সই সব গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, আশ! কর! 
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যায়। ন্ুধু প্রাচীন কাব্য গ্রন্থ উদ্ধার না করিয়। যদি সাহিতাপরিষৎ এই 
মহোপকারিণী বিষ্ভার গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন, তবে ভারতের 

প্রাচীন রাজ্য সমূহে বিশেষতঃ নেপাল কাশ্মীর প্রভৃতিতে এবং দাক্ষিণাত্যে এই 
সকল গ্রন্থ প্রাপ্ত হইতে পারেন। এ দেশে প্রতি পল্লিতে গো চিকিৎসাঁলয়, 

বা গো চিকিৎসক পাওয়ার দিন এখনও বহুদূরে আছে। তরে গে চিকিৎসার 

গ্রন্থ সহজেই গৃহে গৃহে রক্ষিত হইতে পারে। উহা দ্বারা আসন্ন মৃত্যুর মুখ 
হইতে অনেক গো রক্ষা পাইতে পারে। 

গে। পালন বিদ্ালয় স্থাপন | : 

আমাদের দেশে গোপালন শিক্ষার কোন বিদ্যালয় নাই। এ দেশের 
গোপালন বর্তমানে নিরক্ষর মূর্খের হস্তে স্থন্ত। , তাহারা পুরুষানুক্রমে গো- 

পালন করিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু গোপালন সন্বন্ধে তাহারা কিছুই জানে ন|। 

কাজেই কি উপায়ে গৌজাতির উন্নতি হইবে সে বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ 
অজ্ঞ। স্থানে স্থানে গোপালনেচ্ছু ব্যক্তিগণের জন্য বিদ্ভালয় স্থাপন আবশ্তক ; 

এবং গোপালন শিক্ষা দেওয়ার জন্য অভিজ্ঞ বনুদর্শী শিক্ষকের আবশ্তক। 

গোপালন শিক্ষার জন্য আমাদের ভারত হইতে ইংলও, সুইজারণণ্ড, 
আমেরিক।, অষ্ট্রেলিরা নিউজিল্যাগু প্রভৃতি স্থানে ছাত্র প্রেরণ কর! আবশ্ক | 

এ বিধপে গভর্ণমেন্টের সহায়তা করা উচিত। বিদেশপ্রত্যাগত গোপালন 

শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে এ সকল বিগ্ভালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দেওয়া 

কর্তব্য। তাহাদের ও তাহাদের নিকট উপদিষ্ট কৃতি ছাত্রগণের তত্বাবধানে 

আদর্শ বাথান (0911) প্রতিষ্ঠিত কর! উচিত। 

গো চিকিৎসক । 

রাজ-গণের মধ্যে মহারাজ খতুপর্ণ, মাহিস্মতির অধিপতি মহারাজ নল 
ও মহারাজ ঘুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা নকুল অস্বতত্ব, অশ্ব চিকিৎস! বিষ্ঠায় পারদশা 
ছিলেন। মহর্ষি পালকাপ্য হস্তিচিকিৎসার্র এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রনয়ণ করিয়া 

গিয়াছেন। নকুলান্ুজ সহদেব গোবিস্তায় পারদর্শী ও গো চিকিৎসক ছিলেন। 
অগ্নি ও গরুড় পুরাণ, বৃহৎ সংহিতা এবং স্থুশ্রুতের চিকিৎসা গ্রন্থে গো 

চিকিৎম! লিখিত হইয়াছে । তবে গে চিকিৎসা বর্তমান সময়ে এত দ্বৃ্য 
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যে, গোবৈষ্ভ বলিলে চিকিৎসকের গ্লানি হয়। ইহার কারণ অনুসন্ধান 
করিলে দেখা যার যে ধশ্মান্ধ লোকের ভ্রান্ত ধারণা এই যে, দেবতুল্য গোজাতির 

অঙ্গে অঙ্গ প্রয়োগ করিলে পাপ হর, আর একটি ভ্রান্ত ধারণী এই যে ষধারদি 

যথাযোগা গ্রয়োগ না করায় যদি কোন গে! কুচিকিতৎপায় প্রাণ ত্যাগ করে, ভবে 

ই চিকিৎসক ই গোবধের জন্য দায়ী; এবং গোঁ চিকিৎসায় অর্থ গ্রহণ করা 

পাপ। এই সকল ধার্ণায় কৌন সংলোৌক গোচিকিতদায় হস্তক্ষেপ করে না। 

ভাই গোচিকিৎসার ভার মুর্ের ভন্তে ন্যস্ত হইয়াছে। তাই মূর্থ বৈদ্য ও গো- 
বৈদ্য একই কথা ভইয়া উঠিয়াছে। এই সকল বিষয়ের তত্বানুসন্ধান করিলে 
উপলদ্ধি হইবে যে এই প্রকার ধারণ! অতি ভ্রম সম্কুল। মহোঁপকারী দেবতুল্য 
গোজাতি গীড়িত হইলে কি আহত হইলে, তাহার চিকিৎসা! অবশ্য কর্তব্য । 

বর্ং চিকিৎসা, সেবা, শুশ্বধা না করিলে মহাপাঁপ। সংবর্ত, ঘাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি 

সংহিতাকারগণ কৃত স্মৃতির বচন দ্বার ইহা প্রমাণিত হয়। 

য্বপূর্বক গো চিকিৎসা কি গর্তের মৃত শাবক গর্ভ হইতে বিমুক্ত 
করিতৈ যদি বিপৎপাত হয়, তাহা হইলে প্রারশ্চিত্ত করার আবশ্তক হয় ন1। (১) 

কেহ যদি ষধ তৈলাদি ও আহারাদি গে! ও ত্রাক্মণাদির প্রাণবৃত্তি রক্ষার 

নিমিত্ত প্রদান করে, তাহাতে অনিষ্ট হইলেও প্রায়শ্চিত্তের আবশ্তক হয় না (২) 
ন্বপূর্ধবক যদি কেহ দ্বিজ কি গোহিতার্থ উহার দেহচ্ছেদ, শিরাভেদ করে তবে 
তাহার প্রায়শ্চিত্ত আবশ্ঠক করে না। (৩) 

উপকার করিতে গিয়া যদি কোন বিপ্র মৃত হয়, কি ওষধ প্রদানে কি ওষধার্থ 
অগরিক্রিয়ায় গো, বৃষ নষ্ট হইলে তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত আবশ্ক হয় না। (৪) 
শাক শী ১ পপ সপ ৬ ওত 1০ ০ ওাক-০, ০৭ ক স্ব পপ ৭০০ পপ পপ পপ পপ পাপ ০৯ প্র 

(৯) সংবর্ত। যন্ত্রণে গোচিকিৎসায়াং মুঢগর্তুবিমোচনে | 

যত্বে কৃতে বিপত্তিঃ স্তাৎ প্রায়শ্চিত্ত নবিদ্ভতে। 

(২) ওষধং স্নেহমাহারং দদদেগা ত্রাহ্মণেষুচ । 
প্রাণিনাং প্রাণবৃত্যর্থ, প্রা়শ্চিত্তং নবিদ্াতে ॥ 

(৩) দাহচ্ছেদং শিরাভেদং প্রযাদ্ধৈরূপকুব্বতাং । 
দ্বিজানীং গোহিতার্থং বা প্রায়শ্চিত্ত নবিদ্ভতে ॥ 

($) যাজ্ঞবন্্যঃ। ক্রিয়মাণোপকারেতু মৃতে বিপ্রে নপাতিকং । 
বিপাকে গোরৃষাণাঁঞ্চ ভেষজাগ্রিক্রিয়াসতুচ ॥ 
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ইহা! সহজেই বুঝা যাঁয় যে, রুগ্ন ও আহতের উপকার উদ্দেস্তে কার্য্য করিতে 

গিয়া তাহার কোন অপকার করিয়া ফেলিলেও তজ্জন্ত কর্তীর কোন অপরাধ হয় 

ন]। বরং ছুইটী একটা গোও যদি চিকিৎসা দ্বারা প্রাণ পায়, কি যন্ত্রণা বা পীড়া 
হইতে মুক্তিলাভ করে, তাহাঁও অচিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা সহস্র গুণে 

শ্লাধয। মন্ষ্যের ডাক্তারী চিকিৎসায়ও মরা কাটা প্রভৃতির আবশ্তক হয়, তজ্জন্য 
এক সময়ে ডাক্তারী চিকিৎসা দ্বণ্য ও অকর্তবা বলিয়া বিবেচিত হইত। কোন 

উচ্চ বর্ণের লোক এই ব্যবসায় গ্রহণ করিতেন না! তারপর যে দিবস একটা 

উচ্চ বর্ণের বিশিষ্ট লৌক কলিকাতা! মেডিকেল কলেজে ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট 'হইয়! 
শবচ্ছেদ করিলেন, সেই দিবস কলিকাতায় তোপধ্বনি করা হইয়াছিল। মনুষ্যের 

ডাক্তারী চিকিৎসা! সম্বন্ধে গ্ ভ্রমান্ধকাঁর এখন সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে, এখন চিকিৎসায় 
প্রাণ রক্ষার্থ ব্রাহ্মণাদির গায় অস্ত্র প্রয়োগ করিতে কেহ দ্বিধা বোধ করেন না । 
ইহা আর কাহারও মনেই আসে না যে, ব্রাহ্মণের অঙ্গে কিরূপে বিষ প্রয়োগ, কি 

অন্তর প্রয়োগ করিয়া! তাহাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করার চেষ্টা করা হইবে। 
এইরূপে গো-চিকিৎস| বিষয়েও কয়েক জন শিক্ষিত বিশিষ্ট লোক অগ্রসর হইলেই 
অতি অল্প দ্রিবসেই গোচিকিৎসায় বিস্তর শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে । 

এখনই ভিটিরিনিয়ারী স্কুলে পশুচিকিৎসায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়েস্, প্রভৃতি 

উচ্চ বর্ণের ছাত্র প্রবেশ করিয়াছেন; এবং তাহারা গোগণের উপর চিকিৎসায় 

অন্্ প্রয়োগ করিতেছেন। সদাশয় ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের এই বিভাগের প্রতি 
দৃষ্টি পতিত হওয়ায়, এই বিভাগে উচ্চ বর্ণের শিক্ষিত লোকের প্রবেশ আর্ত 

হইয়াছে। উদার হৃদয় গবর্ণমেণ্টের এই বিভাগে আরও একটু অধিক মনোযোগ 
আকধিত হইলে, এই গোধন সম্বল দেশে অচিরে গো চিকিৎসকের অভাব 

থাকিবে না। তবে যাহাতে গ্রামে, গ্রামে, গো চিকিৎসক পাওয়া যায়, তাহার 

(জন্য গবর্ণমেন্ট যদি বৃতিতূক্ ভিটিরিনিসারী স্কুলের পাশ করা লোক নিযুক্ত করিয়া 
দেন, তবেই অচিরে সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকধিত হইবে) এবং এদেশবাসীরা 
স্বাধীনভাবে স্বাবলস্বনে গো-চিকিৎসা-বিস্তা শিক্ষায় অগ্রসর হইবে ); এবং ভারতে 

গো লোক রক্ষা পাইবে । এ দেশবাসীদিগের মহোপকারী মুল্যবান গোধনের 
চিকৎস! বিষয়ে তাহাদের কর্তৃব্যতা সম্বন্ধে জ্বীন চক্ষু উন্মিলিত হইবে, তখন 
সুযোগ ও সুবিধা সত্ধে কেহ তাহার গোর চিকিৎসা না করাইলে তাহাই সমাজে 

প্লানিজনক ও দোষনীয় হইবে 
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গোঁচিকিৎস! বিদ্ভালয়ের অভাব। 

এই অভাবের দিকে আমাদিগের সদাশয় গবর্ণমে্টের যেটুকু দৃষ্টিপাত হইয়াছে, 

তাহাতেই আমারদিগের দেশবাসীদিগের চক্ষু উন্মিলিত হইতে আরম্ত হইয়াছে, এই 

বিগ্ভালয় প্রত্যেক জিলায় প্রত্যেক সব ডিভিসনে, প্রত্যেক বড় বড় গ্রামে সংস্থাঁপিত 

হইলে, অচিরে নিদ্রিত ভারতবাসী আবার উদ্বোধিত হইবে। এখন মহাস্থভব 
পরছুঃখকাতর জৈন সম্প্রদায় গো রক্ষার জন্ত অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু 

তাহারা দেশের প্রকৃত উপকার করিতে পারিতেছেন না । কসাইর হস্ত হইতে 

একটি গাভী কি বৃষ অগ্মিমূলো ক্রয় করিলে, এঁ একটি গাঁভী কি বৃষ রক্ষিত হয় 

বটে, কিন্ত গো-মড়কের করাল-বদন হইতে সহস্র সহত্র গো-রক্ষা করিলে, 
প্রকৃতপক্ষে গোজাতির, গোবংশের উন্নতি হইবে । গোজাতির হিতকারী সমাজ 

যদি এদিকে দৃষ্টিপাত করেন, এদিকে অর্থ ব্যয় করেন, তবে অচিরে ভারতে 

গোবংশ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে । যেমন গ্রামে বড় বড় পল্লীতে ইংরেজী বিষ্তালয়, 
প্রাইমেরী স্কুল সংস্থাপিত হইয়াছে; সেইরূপ গ্রীমে, গ্রামে, পল্লীতে, পল্লীতে 

গোচিকিংসালয় সংস্থাপিত হওয়া আবশ্তক |. এ স্কুলের ছাত্র, ৮ বর্ষীয় বালক 
হইতে ৫০ বৎসরের বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই হইবে। এণ্ান্স বাঁ মেটিকিউলেসন 
পাশ করিয়া দেশের অসংখ্য লোক চাকুরী চাকুরী করিয়া চতুদ্দিকে ভে! ভো 

করিয়া দৌড়িতেছে ; কিন্তু যখন দেশের লোক দেখিবে যে গো-চিকিৎস। শিক্ষা 
করিলে কার্ধ্যকরী শিক্ষা হইতেছে, দেশের গোগণ রক্ষিত হইতেছে, এবং 
সঙ্গে সঙ্গে অর্থাগম হইতেছে, তখন দলে, দলে, লোক বিনা বিদ্যালয়ে 

শিক্ষার জন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িবে। 

আমাদিগের বোর্ডের লোয়ার ও আপার প্রাইমারী স্কুল সমূহে গোপালন ও 
গোচিকিৎসা-বিদ্যার গ্রন্থ পঠিত হওয়। কর্তবা। 0 হইলে দেশের এই কুম্তকর্ণ- 

জাতির গাঢ় মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হইবে। 

গর্ভবতী গাভী, গর্ভ ধারণোপযোগী বংসতরী হত্যা কি ্ শ্রেনীর গো ছারা 
হলচালন কি গাড়ীতে যৌজনা করা এবং উৎকষ্ট বৃষদিগকে বলীবর্দে পরিণত 
করা, আইন প্রণননন দ্বার! নিষিদ্ধ হওয়া কর্তব্য। এই বিষয় আমাঁদিগের দেশের 
নেতা অনারেবল্ জীযুক্ত স্রেন্রনাথ বন্য্যোপাধ্যায়, অনারেবন্ শ্রীযুক্ত সীতানাথ 
রায়, অনারেবল্ শ্রীযুক্ত আননচন্্র রায়, অনারেবল্ শ্রীযুক্ত নুরেন্্নাথ রায়, 
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অনারেবল্ শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাঁল প্রভৃতি মতোঁদয়গণ ঘদি লেজিস্টিভ কাউনসিলে 

প্রস্তাব ও নির্ধারণ করেন, তবে দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে। 

গভীগণকে ফুকো দেওয়া আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে । এ আইনের বিধান 
লঙ্ঘন করিয়া যাহাতে দুগ্ধ ব্যবসায়ীগণ এ অন্তাঁয় কার্য করিতে না পারে, 

কর্তৃপক্ষের ততপ্রতি তীব্র দৃষ্টি থাক আবশ্তক। যদি কয়েকটি এই শ্রেণীর 
অপরাধী চূড়ান্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়, তবে সহজেই এই নিষ্টর প্রথা তিরোহিত হইতে 
পারে। 

গোহত্যা নিবারিত হইলে গোশিশু হত্যাও সঙ্গে, সঙ্গে নিবারিত হইবে । 

লোকের যদি ধর্ম বুদ্ধি স্কুরিত হয়, তবে আর তাহারা গাভীগণকে অতিদোহন 

করিয়৷ বস হত্যার কারণ জন্মাইবে না, বা গোশিগুদিগকে কসাইগণের নিকট 
বিক্রয় করিয়া গোজাতির ধবংসসাধন করিবে না। 

পার্বত্য ও জঙ্গলাকীর্ণ প্রদেশে, প্রজাদিগের ও তথাকার গৃহপালিত পশ্ত- 

দিগের শ্বাপদাদি হইতে প্রাণরক্ষা'র জন্য অস্ আইনের বিধান একটু শিখিল থাক 
আবশ্তক । যাহাতে তথাকার প্রজাগণ সহজে বন্দুক ও প্রাণরক্ষার্থ অস্ত্র শস্ত 

পাইতে পারে, তাহার বিধান থাকা আবশ্তক। এ বিষয়ও কাউনসিলের মেম্বর- 
গণের বিশেষ মনোযোগ করা কর্তব্য । 

চন ব্যবসায়ীগণ ও কসাইগণ নান| অবৈধ ও নৃসংশ উপায়ে গো-বধ করে ; 

ইহাদিগের প্রতি আইনের চূড়ান্ত দণ্ড প্রযুক্ত হইলে এই নৃশংস ব্যাপার কতক 
পরিমাণে প্রশমিত হইতে পারে। 

১৯১০ খুষ্টান্দে কিশোরগঞ্জ ষ্টেসনের ১॥ মাইল দূরে ছুইজন চ্ম-ব্যবসারী 

একটি দুগ্ধবতী গাতীকে গো-গৃহ হইতে চুরী করিয়া নির্জনস্থানে লইয়া গিয়া 
অতি নৃশংসভাবে এ গাতীকে জীবিত অবস্থায় চর্ম উৎপাটন করিয় লয়। 
স্থানীয় পুলিস কর্মচারীর বিশেষ চেষ্টায় অপরাধীগণ ধৃত হইয়া ১॥ দেড় বৎসর 

কঠিন পরিশ্রমে দণ্ডিত হয়। তৎপর এ নুশংস ব্যাপার কতক পরিমাণে হাস 
হইয়াছে। | 

গোশালাগুলি বেশ উচ্চ স্থানে নির্মিত হওয়া আবশ্ঠক ৷ উহা বেড়া টা 
দ্বারা সুরক্ষিত হওয়! আবশ্তক। 

প্রত্যেক গোশালায় মলমুত্র নিঃসারণের প্রণালী থাকা কর্তব্য। প্রত্যেক 

প্রাণীর নিজের মলমৃত্র এ প্রাণীর অত্যন্ত স্তাক্কারজনক। গোগণ তদ্দিগের মলমূত্রে 
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বাদ করিতে পারে নাঁ। ভরা মলমুত্র নিঃসারণের উত্কৃষ্ঠ বন্দোবস্ত থাকা 

আবশ্তক | গোগণকে প্ীভাতপ ও মশকাদির দংশন হইতে রক্ষী করা কর্তব্য । 

ধনী শিক্ষিত লোকের গো-পাঁলনের দিকে দৃষ্টি পতিত না হইলে, এই অধঃ- 

পতিত দেশের অধঃপতিত গো-জাঁতির আর উন্নতি হইবে না । তাঁই আমাদিগের 
সনির্বান্ধ নিবেদন যে, দেশের ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি অন্ততঃ গো-পালন 

লাভজনক ব্যবসা! মনে করিয়া গো-ধন একটি ধনাগম ও ধনবৃদ্ধির উপায় মনে 

করিয়! গো রক্ষায় গোপালনে মনোনিবেশ করেন, তবে দেশের প্রভূত মঙ্গল ভয়। 

দনীগণ অর্থ সাহাধা করিয়া উৎকৃষ্ট গাতীসহ উৎকৃষ্ট বুষের সংযোগ করাই 

গোগণকে উৎকষ্ট হুপ্ধবৃদ্ধি ও রক্তবৃদ্ধিকর খাগ্ঠ দান করিয়া, উৎকৃষ্ট পরিক্ষার 

পরিচ্ছন্ন গৃহে রাখিয়া বিদেশের অবলম্ষিত নানাগ্রকার নূতন ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
গো-জাতির উন্নতি করেন, তবে সহজেই গো-জাতি উন্নত হইবে । তিন বৎসরেরই 
একটি বৎসতরী বৎস দেয় ; সুতরাং উত্কুষ্টের সহ উৎকৃষ্ট যোগ করিয়! ১৫ বৎসর 

চেষ্টা করিলে অতি আশ্চর্যা জনক ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে । 

গো-প্রদর্শনী। 

১৮৭৬ খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলগ্ডের গো-জাতির কোন বিশেষত্ব ছিল না । কিন্ত 

& খুষ্টাৰে গোপ্রদর্শনী হয়, এ গোপ্রদর্শনী হইতে গোজাতির উন্নতির দিকে এমন 
একটি বিশেষ প্রখরক্রোত প্রবাহিত হইয়াছে যে, এই অত্যন্নকাল মধ্যে ইংলগ্ডের 

গোজাতি উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। এখন তথায় একটি গাভী 
২৪ ঘণ্টায় ১/৫ এক মণ পাঁচ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিয়! থাকে । গো প্রদর্শনীতে 
উৎ্ষ্ট গাভী ও বৃষগণ স্বর্ণ রৌপ্য ও অন্ান্ত ধাতু নির্মিত মেডেল বা! পদক প্রাপ্ত 
হয়। উহাদিগের বিশেষ নাম থাকে । এ সকল গে শরবং তাহাদিগের সম্তানগণ 

অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। উৎক্ষ্ট গাভীর সহিত কেহ নিক্কষ্ট বুষ সংযোগ 
করিতে পারে না । অন্ুলোম প্রতিলোপ বিধির দোষ গণ | তথায় বিশেষরূপে লক্ষ্য 
করা হইয়! থাকে । 

দুপ্ধ-প্রদর্শনী--111]1. 5101, 

দুপ্ধ-প্রদর্শনী ছবারাও ইংলগ্ড আমেরিকা অস্ত্রেলিয়া প্রভৃতির গোজাতির বিশেষ 
উন্নতি হইয়াছে । এ সকল প্রদর্শনীতে গাভীগণ একদিনে ও এক বৎসরে কত 
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ঢগ্ধ দেয় তাহা পরীক্ষা করা হয়। গাভীগণ গোস্বামীগণের বারে প্রদশনীতে 

বাস করে, তাহাদিগের দুগ্ধ বিক্রীত হইয়া গোস্বামীর তহবিলে জমা হয়, যে গাতী 

২৪ ঘণ্টায়, অধিক ছুগ্ধ দেয়, বা যে এক বৎসরে অধিক ছুগ্ধ দেয়, তাহা স্থির করিয়া 

তাহাদিগের মধো পুরস্কার বিতরিত হয়। 

মাখন-পরীক্ষা-_ 13151 টা, 

এই প্রদর্শনীতে কোন গাভীর কত ছুপ্ধে কত মাখন হয় তাহা নির্ণয় কর! 
হয়। ভয়ত কোন গাভী ঢগ্ধ প্রদর্শনীতে ১ম পুরঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু মাখন 

প্রদরশনীতে মে কোন পদক প্রাপ্ত নাও হইতে পারে। যাহার ঢগ্ষে অধিক মাঁখন 

হয় সেই ১ম পুরক্ষার প্রাপ্ধ হইবে । হয়তঃ যাহার অধিক দুধ হয় তাহার দুধে. এত 

জলীয় ভাগ যে, যাহার ছুধ পরিমাণে কম তাহার ছধধে মাখনের অংশ অধিক । 

গোপগণ যাহাতে ছুধে মাথনের ভাগ অধিক হয় তাহার জন্য গোগণকে উৎকৃষ্ট 

খাদ্য দিয়া থাকেন। এইরূপে গোগণ অচিরে উন্নতির চরম সীমায় উঠিতেছে। 

সমবায়-সমিতি। 

ইংলগ্ডে এক জাতীয় গোর উন্নতি কল্পে বিস্তর সমবায় সমিতি গঠিত 
হইয়াছে । প্রত্যেক সমিতি বিশেষ বিশেষ জাতীয় গোঁর উন্নতিকল্পে প্রাণপণ ও 

অক্লান্ত চেষ্টা করিয়া অতি আশ্যর্্য জনক 'ও অসম্ভাবিত উন্নতি সম্পাদন করিতে 

সক্ষম হইয়াছেন। লাল-লিঙ্কলন জাতীয় গোর উন্নতির জন্ত ১৮৯৫ খুষ্টান্ে 

একটি সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছিল। ১৯০৯ খুষ্টাব্দে সেইস্থলে ৩২০টি এ 

সমিতি স্থাপিত হইয়া আদম্য উৎসাহে এই গোজাতির অসীম উন্নতি হইয়াছে । 

১৮৯৫ খুষ্টাব্ধে ইংলগ্ডেই লাল-লিঙ্কলন জীতীয় গোর নাম কাহারও জানা ছিল না 

কিন্ত এই অন্ন সময়ে ইংলগ, সমগ্র ইযুরোপ, আমেরিকা, অক্ত্রেলিয়।৷ ও দক্ষিণ 

আফিকায় ইহাদের সুখ্যাতি প্রচারিত হইয়াছে। এই জাতীয় অসংখ্য গো 
বহু মূল্যে বিদেশে রপ্তানি হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে দেশে প্রভূত অর্থাগম হইতেছে । 
( ইংলগ্ডের ভিন্ন ভিন্ন গোজাতির নাঁম অন্ত অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপ লিখিত হইবে। ) 

গোজাতীর বংশাবলী ( হার্ডবুক ) 

এক একটি সমিতির অধীনে গো-ম্বামীগণেরও এক এক জাতীয় গোর নাম 

তাহাদিগের বংশাবলীতে লিখিত হইয়া থাকে । 
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আমাদিগের শ্ররভি, ননিনা প্রন্থতির স্তায় তাহাদিগের দেশে লেডী, লঃ 

ডাঁচেজ, বিউটি, প্রভৃতি গাঁভীর দেশবিশ্রুত নাঁম আছে, বৃষদিগের মধো! 

হারকিউলিস, ফেভারিট, কমেট, স্পিরিট প্রন্থতি বুষও এরূপ বিশেষ প্রসিদ্ধি লা; 

করিয়াছে। তদ্দিগের সন্তান কোন্ গাভীর সম্ভৃত তাহারও নিদর্শন আছে 
পরস্পর উৎকৃষ্ট গাভীর সহিত উৎকৃষ্ট বৃষের সম্মিলনে এক আশ্চর্যা উৎকৃষ্ট জাতী 

গো সবষ্টি হইয়াছে । ভুগ্ধ মাথন ইত্যাদি দানে ইভারা ইহাদিগের পূর্ব পুরুষগণবে 
অতিক্রম করিয়া ইংলগ্ডে এক অদ্ভুত নৃতন জাতি পণ্ড স্থ্ট হইয়াছে | বর্তমা, 
সময়ে ইংলগ্ডের গোজাতির প্রতি দৃষ্টি করিলে উনারা যে বস্টরাস্ জাতীয় অরণ 
ভি পশুর বা ইলা নামক মুগজাতীয় পশুর বংশধর তাত আর বুঝিবার 

উপায় নাই। বস্ততঃই ইহারা এক নূতন জীব স্ষ্ট হইয়াছে । 

কন্দ্রোলিং এসোনিয়েসন --0০000:01170 ৪9১০1080107), 

ইংলগ্ডের ১০১২ জন গোপালক একত্র হইয়া একটি গোষ্ঠী স্থাপন করেন 

এ গোপালগোষ্টী একজন গোতত্ববিদ পণ্ডিত রাখিয়া তাহাদিগের গাভীর দগ্ধ 
পরীক্ষা করাইয়! থাকেন। এ গো-তত্ববিদ এক এক দ্রিন এক এক গোপালকে। 
গাভীগণ কত দুগ্ধ দেয় তাহা এবং শ্রী ছুগ্ধে মাখনের ভাগ কত ইতা? 

পরীক্ষা করিয়া গোগণের খাগ্ভ পানীয় ও বাসস্থান সন্বন্ধে উপদেশ দিয়া থাকেন 

এ গোতত্ববিদ ছুই সপ্তাহের মধ্যে একবার প্রত্যেক গোপালকের গো পরীক্ষ 

করিয়া থাকেন, গোপালকগণ তাহার উপদেশান্যায়ী গোগণের থাগ্াদদির পরিবর্ত' 
করিয়া থাকেন, গোঁপালকগণ তাহার কোন গো কত ছুধ দেয় এবং যত্ত চেষ্টা দ্বার 

কোন্ কোন্ গোর উন্নতি হইতে পারে তাহাও পরীক্ষা করিতে পারেন, গোপালক: 

গণ যে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা নাই দ্রেখিতে পায়, ঁ গাভী বিক্রা 
করিয়া অন্ত উৎকৃষ্ট গাভী ক্রয় করিতে পারে। এইরূপে গোপালকগণ নি 
নিজ পালের বিশেষ উন্নতি সম্পাদন করিতে পারেন, এই এসোসিয়েসন সংস্থাপন 
দ্বারা অতি অল্প সময়ে অত্যাশ্চর্য ফল পাওয়া যায়।” : 

পত্রিকা 
গোঁ গোষ্ঠ, গো খাস্ত, বৎস পালন, দধি, দুগ্ধ, দ্বৃত প্রভৃতি সন্বন্থীয় প্রবন্ধ 

পর্ণ মাসিক, ত্রৈমাসিক, পাক্ষিক, সপ্তাহিক পত্রিক! দেশের চতু্দিকে প্রচারিও 
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করিয়া এই সম্বন্ধে আমাদিগের দেশের জড়প্রায় সমাজকে উদ্বোধ্িতি করা 

কর্তবা। বিলাতি ডেইরি ষ্টডেপ্টন্ ইউনিয়ন সমিতির স্ায় সমিতি এবং 

ইংলগ্ডের কতিপয় গোতত্ববিদ্ পণ্ডিত এদেশে “ডেইরিং এবং ডেইরীফর্ম্িং ইন 
£প্ডিয়া” নামক পত্রিকা স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু ছভাগ্যের বিষয় আমাদিগের 

স্বদেশবাঁসী কেহই এই সমিতি কি প্র পত্রিকার গ্রাহক ক লেখক নাই। 

ধরূপ পত্রিকা আমাদিগের জাতীয় ভাষায় প্রচারিত হইয়া এদেশীয় গোপালক- 

গণকে শিক্ষা দেওয়৷ কর্তব্য । 

বন্ধ্য। ছুপ্ধহীন। গাভী ও দুর্বল পীড়িত বৃষরক্ষা ও 

পিঞ্তরাপোল ব। গ্োহাসপাতাল স্থাপন । 

গোরক্ষার আর একটা প্রধান:ও গুরুতর সমস্যা! এই যে, বন্ধ্যা দুপ্ধহীনা পীড়িত 

বা কুপ্ন গোগণের ভার অর্থহীন গোঁপগণ বা গোপালকগণ বা দরিদ্র কষকগণ 

কিরূপে বহন করিবে? তাহারা যখন দেখিবে যে, তাহাদিগের এরূপ গোগণ 
দ্বারা অর্থাগম হইতেছে না, অথচ অর্থবায় করিয়া এর গোগণকে রক্ষা ও পালন 

করিতে হয়, কিন্ত তাহারা অর্থাভাবে স্বীর স্বীর অন সংস্থান করিতে পারে 

না, তখন তাহারা কেবল ধন্ম ভয়ে চন্ম-ব্যবসায়ীর উপস্থিত প্রলোভন ত্যাগ করিবে, 
ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। তাহারা গোপনে বা ডুবদিয়া জল খাওয়ার 

মত, কোন প্রকার চতুরতা করিয়া হইলেও চর্ম ব্যবসায়ীর নিকট এ সকল 
গো বিক্রয় করিবে। এ সকল শ্রেণীর গোরক্ষার প্রধান উপায়, গোগণের 

মহোপকার স্মরণ করিয়া যদি দেশের ধনকুবেরগণ দেশের সব্বশ্রেণীর লোকের 

সভিত মিলিত হইয়! সকলের লমবেত চেষ্টা দ্বারা হিন্দু; বৌদ্ধ, জৈন, শিখ সকলেই 
এক হইয়া স্থানে স্থানে গোরক্ষণী সভা সংস্থাপন করিয়া তাহার তন্তাবধানে এক 

একটি পিঞ্জরাপোল সংস্থাপন করিয়া তাহাতে বন্ধা দুগ্ধহীনাগাভী, পীড়িত ও 
কপ বৃষ সকল রক্ষা করেন, তবে দেশে প্রকৃত পক্ষে গোরক্ষা হইতে পারে। 
এবং গোরক্ষণী সভার তত্বাবধানে গে। চিকিৎসার গ্রন্থ এবং ওঁষধ রাখা উচিত । 

স্থানে স্থানে এ গোরক্ষণী সভার অধীনে সভাপতির কর্তৃত্বাধীনে প্রত্যেক 
গৃতস্থ-গৃহে বদি এক একটি মুষ্টি ভিক্ষার হাড়ী রাখিয়া দেওয়া যার এবং সপ্তাহান্তে 
এ হাড়ী সকলের তুল সংগ্রহ করা বায় ও গ্রামের বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ বিবাহ ও 
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অন) উৎসবাদিতে কর্মকর্তী হইতে এককালীন দান গ্রহণ করিয়া এ অর্থ 

সংগ্রহ করা যায়, তবে & সংগৃহীত অর্থে গোরক্ষণী সভা ও পিঞ্জরাপোলের 

বায় নির্বাতিত হইতে পারে । 

এই কার্ধ্ হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন শিখ ও এমন কি মুসলমান এবং খৃষ্টান সকল 
ধর্ম সম্প্রদায়েরই সতান্তৃভূতি প্রাঞ্চু হওয়া যাইবে । মুসলমান ও থুষ্টান ধর্মাবলম্বীরা 
যখন দেখিবে যে, তাহাদিগের মুল্যবান পীড়িত গোর চিকিৎসা ও পথ্যের ভার 
এই গোরক্ষণী সভা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদিগের এ গীড়িত গো অচিকিৎসা ও 

কুচিকিৎসার হস্ত হইতে রক্ষিত হইয়াছে, তখন অবাধে সাহলাদে সর্ব সম্প্রদায়ই 

এই গোরক্ষণী সভার রক্ষা-কন্ে অর্থান্ুকুল্য ও চেষ্টা করিবে। তাহা হইলে 
৩২০০১০০১০০০ বত্রিশ কোটি লোক ঘে দেশের অধিবাসী তাহার কিসের ছুঃখ, 
কিসের দৈন্য ? 

যদি জন গ্রতি গড়ে বৎসর ছ্ুইটি পয়স। সংগৃহীত হয়, তবে এই সভায় বংসর 

১,০০১০০১০০০ এক কোটি টাকা সংগৃভীত হইতে পারে। 

যদি এই চেষ্টা ও উদ্যম কাঁধে পরিণত করিতে হয়, তবে কয়েকজন সং ও 

সাধু লোকের প্রয়োজন । 

দশ বসরে এই ভারতবর্ষ হইতে ১০১০৯১০০০০০ দ্রশ কোটি টাকা সংগৃহীত 

হইবে। এই মহাব্যপার সাধু লোক দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে ভীরত কেন বহুদূর 
দেশ হইতেও এই কার্য্যে সহানুভূতি ও অর্থান্ুকুলা পাওয়| যাইবে । 

এতদ্বারা ভারতব্যাপী কেন সমগ্র পৃথিবীব্যাগী একটি গো-রক্ষার উদ্যম 
চলিতে পারে। 

সমগ্র ভারতে নিঃস্বার্থ পরোপকারী বাকৃশক্তিহীন গোজাতির ছুর্দাশা দৃষ্টে 
বাহার প্রাণ কীদে, এমন ১০টি মহী প্রাণ লৌক কি ভাপ্বতে নাই ? বদি প্রকৃত 
মহাপ্রাণ গোজাতির ঢঃখে প্রক্কৃত ছুঃখী ১০টি লোক থাকেন, তবে নিশ্চয় ভাঁরতে 

গোজাতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। গোম্বনে ভারত পূর্ণ হইবে। শ্রী 
দশজন লোক জাগরিত হইয়া! সমস্ত ভারতবাসীকে প্রবোধিত করুন। সমস্ত 
ভারতব্যাপী একটি শৃঙ্খল €)7521115810101) করিয়া স্বীয় জীবন উতৎসর্ণ করিয়' 

তী উদ্যম কার্ধ্যে পরিণত করুন, আপনাকে ধন্য করুন্, স্থানে স্থানে গোরক্ষী সভা 
ও পীড়িত (গার হাসপাতাল স্থাপন করুন। গোপনে ভারত পর্ণ হউক । 





নেলোর বসতরী 
| ব্রেজিল দেশে নীত হইয়াছে ) 



নিযানা শ্রভ 7 
. সপ টিটো পেস শাপিস্ 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

গো । 

“গাবোহ জজ্জিরে তন্মাৎ তম্মাৎ জাতাঃ অজাবয়ঃ | (১) 

ধাতু হইতে গমন করে এই অর্থে কর্তৃবাচ্যে বা ইহা দ্বারা যাওয়া যায় 
মর্থাৎ বৃষ (বাহন ) দ্বারা চলা যায় কিম্বা গাভী দান দ্বারা স্বর্গ গমন করা যায়, 

এই অর্থে করণ বাচো গো শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । (২) ইহারা স্বনামখ্যাত গলকস্বল 

(1)95118])) বিশিষ্ট, (৩) চতুষ্পদ, স্তন্তপারী জন্ত। ইহাদের পায়ের খুর দ্বিখণ্ডিত 

ইহাদিগের স্বন্ধদেশে ককুদ বা ঝুটি (1700171])) ( একটা স্থল মাংসপিণ্ড) আছে। 

ইহাদিগের মস্তকে ছুইটি শৃঙ্গ ও পশ্চাৎ ভাগে একটি দীর্ঘ পুচ্ছ আছে। ইহাঁ- 

দিগের সর্ধশরীর শ্বেত, কৃষ্ণ, গীত, লোহিতাদি নানা বর্ণের বা এক বর্ণের হুঙ্গ 

রোমরাজি দ্বারা আবৃত। ইহাদদিগের পুচ্ছের রোম আপক্ষাকত স্থল ও লম্বা । 

ইহাঁদিগের ছুই পাটিতে ৩২টি দাঁত আছে। ইহাদ্িগের নীচের ছুই চোয়ালে ৬টি 

করিয়া ১২টি চর্ববণ দন্ত ও মধ্যস্থলে ১৮টি ছেদনদন্ত আছে। উপরের ছুই চোয়ালে 
এরূপ ১২টি চর্ধণ দন্ত আছে। উপরের পাটির মধ্যস্থলে ছেদন দস্ত নাই। 

ই স্থানে দৃঢ় ও স্থুল মাড়ি মাত্র আছে। ইহারা নীচের পাটির ৮টি ছেদন দস্ত 

৪ উপরের পাটির এ মাড়ির সাহাযো থাগ্াদ্রবা ছেদন করিয়া! চোয়ালের চর্ব্বণ 
শপ ্াসউাসপপ 

(১) ব্রহ্মময় ষজ্ত হইতে গো ্রাদতৃত ত হইল এবং তাহা হইতে ছাগ ৪ মেষ 

উৎপন্ন হইল__-খকৃবেদ পুরুষ স্থক্ত । (২) গচ্ছতি ইতি গম্ ধাতোঃ কন্তরি ডো 

পরতায়েন সিদ্ধঃ (রূঢ় শব্দ) গচ্ছতি অনেন বৃষন্ত যান সাধনাৎ স্ত্রীগব্যাশ্চ দানাদিভি$ 

স্বগ সাধনত্বাৎ তথাত্বং, করণবাচ্যে ডো! ( যোগরূঢ় শব্দ )। 

(৩) গলকন্বল বন্বং গোত্বং । 

৮ 

স্পা পাও 



| ৫৮ ] 
দন্তের সাহায্যে ভুক্ত দ্রব্য গলধঃকরণ করে। এবং আবশ্তক মত প্র ভুক্ত জব 
উদগার করিয়। তাহ ধীরে ধীরে পুনঃ পুনঃ চর্ধণ করিয়া আহার করে। 

গো, মহিষ, উট্ট, হরিণ, মেষ, ছাগ প্রভৃতি জন্তর খুর দ্বি-খস্তিত এবং 
দিগের ৪টি পাকস্থলী। ১ বৃহদীকার পাকস্থলী ২য় মৌচাক সদৃশ ॥ 
পাকস্থলী ৩য় বন্থ পর্দা বিশিষ্ট পাকস্থলী ৪র্থ জীর্ণকারী পাকস্থলী । যে স. 

পণ্ডর এরূপ চারিটি পাকস্থলী আছে তাহারা সকলেই রোমস্থন করে, অং 
জাবর কাটে । ইহাদের ভুক্তদ্রবোর কঠিন অংশগুলি ১ম পাকস্থলীতে ॥ 

হইয়া থাকে ; পরে উহার! আবশ্তক মত উদগার করিয়া চর্বিত চর্বণ কা 

এইরূপে কঠিন দ্রব্গুলি লালা-সংযুক্ত হুইয়! মোলায়েম হয় তৎপর পুনঃ চি 

হইলে তরল হয় তারপর ২য় ও ৩য় পাকস্থলীর ভিতর দিয়া ৪র্থ পাকস্থলীতে 1 

পরিপাকের কাধ্য সমাধা করিয়া দেহের পুষ্টি সাধন করে। ইহাঁছের বিশে 

এই যে ইহারা একদিনের থাগ্ঠদ্রব্য একবারে গলাধঃকরণ করিতে পারে, 

ইহারা অন্ততঃ দিনে একবার উপযুক্ত আহার পাইলেই দীর্ঘ পথ অনাহ 
অতিবাহিত করিতে পারে। 

মেষ, ছাগল, হরিণ, উদ্টী, মহিষ, গবয় এবং গো প্রভৃতি পশ্তর যেমন পা 

খুর ও পাকস্থলীর গঠনও একরূপ ) তেমনই ইহাদের মধ্যে বিস্তর সৌসাদৃশ্ঠ 
হয়। হরিণীদিগের শূঙ্গ হয় না, গো মহিষ গবয় মেধও ছাগলের পুং স্ত্রী উ 

পণ্তরই শৃঙ্গ হয়, তবে পুং পশুর শৃঙ্গ অপেক্ষারুত বড়। পুঞ্জবের ককুদও গ 

গণের ঝুটি হইতে বৃহত্তর । ইহাদিগের মধ্যে আবার কোন কোন জাতীয় হা 
মহিষ, গবয় ও গোর মধ্যে আকৃতিগত এত সৌসাদৃপ্ত আছে যে একজাতিকে ত 
জাতি বলিয়া ভ্রম হয়। ইলাও (12180) হরিণ, নু (0100 ), কুড়ু (0২০০৫ 

এবং চিলিং হাম কেটল (01111171780 0816) এক বূলিলেই হয়। স্কটলে; 

হাইলেগড কেটল ও মহিষের বাহ্িক আকৃতি প্রায় একরূপ, এন (4509) না 

হরিণ (4১17110)০) এবং মহিষের মধ্যে তফাৎ অতি ষৎসামান্ত । 

যাবা, বালীদ্বীপ, মলক্কা' হইতে বণিও পর্য্যন্ত দ্বীপ সমূহে বেণ্টেং * না 

"1116 13716210615 10016 1009 50278 001759360 0809 

805 01 0106 10765060108, 0০106 11981050812] 1080090 ; 1 

5107 00571502110. 1015 360010111050 1106 0109 (30100, 

(028 ৬1101952915 01 076 0110) 



[৯] 
পশ্ত আছে। গো জাতীয় অন্ত পণ্ড হইতে গোর সহিত উহার আঁধক 

দেখা যায়। উহার পিঠের অংশ বিলাতি গোর ন্যায়, গ্ন্ধদেশ হইতে 
পর্যান্ত এক সরল রেখা ক্রমে অবস্থিত । 

বক্ষদেশেও বেন্টেঙ্গ জাতীয় পণ্ড আছে, তথায় উহাদিগকে সিন (1575) 
] 

ভারতবর্ষে নীল গাই নামক পণ্ড আছে যদিও বাহ্িক দৃশ্যে গোর নায় দৃষ্ট হয় 

কিন্তু উহা গো নহে-_হরিণ। উহাদিগের স্ত্রী পশুর শৃঙ্গোদগাম হয় না । হিন্দু- 
'হাদদিগকেও গো বলিয়! সম্মান করিয়া থাকেন (১) উহা কেবল তাহাদের 

র অনুরোধে । 

ভারতবর্ষ হইতে মলাকা! দ্বীপ পর্যন্ত গৌর (131১095 £০ঘ৩ ) নামক 

প্রকার বন্ত গোসদৃশ অতি বৃহদাকাঁর পশু দুষ্ট হয়, ইহারা ৮ ফুট পর্য্যন্ত 
হয়। ইহারা আসাম প্রদেশের গায়াল নামক পশুর পূর্ব পুরুষ বলিয়া 
কেহ অনুমান করেন। (২) 
মহিষ ও গোর মধ্যে বিস্তর সৌসাদৃশ্ত আছে। ইহারা ছুগ্ধ দানে ও হলকর্ষণে 
জাতির ন্তায় অভেদে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । তবে ইহাদের গায়ের লোম 

তির গায়ের লোমের ন্যায় নহে এবং ইহার! ককুদ্ ও গলকস্বল বিহীন । 

'জলচর জন্ত বলিলেই হয়, ইহার! জলে বা কাদায় সর্বশরীর নিমজ্জিত করিয়া 

যূ ঘাস খাইয়া থাকে । (৩) 

(১) 1119 [31121791..,.., 19 0109 12৫০5601010 16. 4১069101065 
318. ৬৬111) 1111)0.090 560101) 01 01) ১৪ 115 98,019 211117791)3111)191% 
45915 71947)8 17921)5 13109 009৬ 99 11)26321500105 01 0175 
10৩ 1206 1129 10921) 210307015 10210906160 601 7088০ 57 
২) 136..১২২, 56915 60 1)9 6119 21708390010 ৮19 ৬110 17098,9 
1) ৬০110 561001 00106500850 ০8016 081150. 00815 7:91 
ট0570801%5 1011] 000999 117 4১95907 

[0989 28 16 ৬৬71০ 199289% &.০, 

(৩) 1615 10900198115) 1)0৬6৮01, 2) 5939 10৮16 0168016) ৫611- 

1] 60 9110৬ 1) 206] 07 0200. 1]. 17101) 1 1010061999 

1660 005 999 2100. 6805, [6 51009 ৪1] 2170 ৪18170£ 93 
61) 5৬111710170) 08101550106 15956 10121) 50 078 1615 01) ৪ 15৮6] 

00917080019 0900 19 0119 005156 ড8£9186102) 04 6176 
১165, [8825 20. 110 0০8৭1 01 02 *০0110 



[ ৬০ ] 
বাইসন (73150 ) নামক এক জাতীয় বস্ (309) শ্রেণীর বন্ত গো আছে 

ইহাদিগের বিশেষত্ব এই যে,/ইভাদিগের ঘাড়, স্ন্ধদেশ, গলা ও মস্তকে অতি দীর্ঘ 

লোম আছে। 

আমেরিকার বাইসনগণ তথাকার গোর সহিত মিলিত হইয়া সন্কর বৎস 

উৎপাদন করে। এ সম্কর জাতির নাম কেটালুস্ (08%/৮21005) উহ্াদিগের 

সহিত বিলাতি গোগণের সৌসাদগ্ঠ অত্ন্ত অধিক | 

ভিব্বত ও চিন দেশের কেন্সুপ্রদেশে চমরী গো নামে এক জাতীয় 

পশু আছে। ইহারা ইউরোগীয় বস্টরাস্ জাতীয় গো ও বাইম্ন এই উভয় 

শেণীর পশুর মধাবন্তী ( 111161111101816)। (১) 

গেইনী (058166) 

গেইনী নামে গো জাতীয় পণ্ড আছে, উহারা বড় ছাগলটির ন্তায়। ইহা- 

দিগের গাভীগণের দুগ্ধ দানের তেমন ক্ষমতা নাই। উহাদিগকে সৌখিন 

লৌকে খেলনার স্তায় যত্র ও আদর করির1 পুষিয়া থাকে । আকবর বাদসাহের 

সময় এই জাতীয় গো ছিল । (২) 

গবয়, গয়াল বা মিথুন | 

গো সাদৃশ গবয় গয়াল বা মিথুন নামে এক জাতীয় বন্য পণ্ড কুচবিহাঁর, 
ময়মন সিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, আসাম ও চট্টগ্রামের পার্কত্যপ্রদেশে বন্য ও গৃহ 
পালিত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথাকার অধিবাসীগণ উহাদিগের দ্বারা 
হাল চাষ করে ও উহাদিগের ছুগ্ধ পান করে; কখনও কখনও প্র সকল গবয় 
সহ গোজাতীর সংমিশ্রন হইতেও দেখা যাঁয়। গয়ালগণ অতি দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ । 
ইহাদিগের উচ্চতা সাধারণ গো হইতে অধিক 1.-তবে গোজাতির বিশেষ চিহ্ন 
ব্ঞ্ক গলকম্বল নাই, ককুদও তেমন উচ্চ নহে। ইহাদের আকুতি বিলাতি 
বস টরাস জাতির গোগণের আকৃতির সহিত সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্ত আছে। 

বিস্তৃত বিবরণ পশ্চাৎ দেওয়া যাইবে । 
(২) 0678 15 21১0 5 51360165 00%0. 0811601 £811 9181] 110 

ঘ000 11015991006 ৮91৮ 09৪80৮10]. 1101 ঠো0ছাণ 0649 
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ইউরোপীয় আরণ্য গো । 

ইউরাস্ ( জর্ম্েন ইউরচ. ) বলিয়া ইউরোপে অরণ্যচর যে বৃহৎকাঁয় সিংহ 
বাপ, ভন্গুক গণ্ডার প্রভৃতির স্যার একজাতীয় পণ্ড ছিল, উহাঁরা ৭ ফুটের 

অধিক উচ্চ ছিল, উহাদের শৃঙ্গও ৩ ফুট লম্বা ছিল, জুলিয়াসিজার ইহাদিগকে 

চন্তরী হইতে কিছু ছোট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১) উহাদের গায়ের লোম 

কাল বা ধূসর বর্ণ ছিল। এখনও ইংলগডের কোন কোন রক্ষিত বাগানের বন্য 

গাভী ত্র আকরুতির কাপ বৎস প্রসব করে| 

বিলাতি গো । 

পুর্বোক্ত উইরাস নামক বন্য ভিংস্র পশু হইতেই ইংলও, ইউরোপ, আমেরিকা) 

মষ্টেলিয়া ও নিউজিলগু প্রভৃতি স্থানের কেউল বাঁ গবয়ের উৎপত্তি হইয়াছে ; 

উচ্ভারা আকৃতি প্রকৃতি ও শারীরিক গঠনে ভারতীয় গো হইতে বনু ভিন্ন। 

ভারতীয় ও বিলাতি গোরুর প্রার্থক্য ৷ 

পুর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে বে, ভারতীয় গোর লক্ষণ, “গলকম্বলবত্তম্.।” 
যে নকল পশ্ত এই লক্ষণের বঞ্জিত, তাহারা অন্ত সকল প্রকারে গোর সদৃশ 

হইলেও গো নহে গবয়। বিলাঁতি গোরুর যখন সেই গলকম্বল নাই, তখন এই 

জাতীয় পশু, গো নহে গবয়। (২) 

ভারতীয় গোর অপর একটি বিশেষত্ব এই বে, ইহাদিগের পষ্টদেশে ককুদ, 
ঝুঁটি বা গজ (18200) আছে। সিংহের £কেশর, ময়ূরের পেখমের স্তাক্ বুষের 

ঝু'টি উহার অতি সুশোভন ও দর্শনীয় অঙ্গ | প্রাণিতত্ববিদ্গণের মতে এই ককুদ 

যুক্ত গো জেবু (2০7) শ্রেণীয় অন্তত । 

বিলাতি বস্টরাম্ গোর এ ঝুঁটি নাই। পূর্বোল্লিখিত নানা প্রকার গো- 

সদৃশ পশ্তর স্তায় বিলাতি গোও এক জাতীয় গবয় ) ইহারা আমাদিগের শান্ত্রমতে 

গো বলিয়া গণা হইতে পাঁরে না'। উহ্থারা পূর্বোক্ত ইয়ুরোপীয় ইউরাম্ নামক 
মুগ জাতীয় নরহিংস্র পশু হইতে উৎপন্ন হইরা, তথাকার বিজ্ঞানবিদ্ চির অধাবসায়ী 

(১) 08110508591. 38১১ 1 (0105) 25 11019 512121161 টোল? 

01) 61610119110. 1১706 28, 4016 ৬110 0685 01 1119 0110, 

(৯) “গোসদূশঃ গবরঃ |? 
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অধিবাসীগণের বিশেষ যত্ব ও চেষ্টায় এই প্রকার ছৃগ্ধ প্রদ্দায়ী পণুতে পরিণত 

হইয়াছে । 

“ভারতীয় গোগণ মন্নুষোর নিত্য সহচর । বিলাতি গোগণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে 

'গয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জলবায়ু ও খাদ্য ঘাসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাহ! কিছু 

পরিবর্তিত হইয়াছে। ইউরোপে ও ইংলগ্ডের নানা স্থানে এই বৃহৎকায় গো 

জাতির পূর্ববংশের কক্কাল সকল দৃষ্ট হয়। গৃহ পালিত গোবুষের উৎপত্তি স্থান 
এসির! দেশে, এ দে্ীয় বন্ত গোগণ”ও গৃহপালিত গো কোন কারণে বাহির হইয়! 

অরণ্যে বাদ করিতেছে । বিলাতি গোগণ সকলেই অরণাচর, কেবল মন্ুষ্যের 

অসাধারণ বস্ত্র ও চেষ্টায় বর্তমান আকারের পশুতে পরিণত হইয়াছে । ভারতীয় 

গো পণ্ড বিলাতের অধিকাংশ ষাঁড় হইতে শান্ত ও বুদ্ধিমান বোধহয় ইহারা, 
তাহাদিগের প্রভুর সহিত দীর্ঘকাল যাবৎ একত্র বাসেই এ সকল গুণের 

অধিকারী হইয়াঁছে। (১) 

(১) 00760916116 1506 01 009 ০% 15 5910 (0 1795০ 196]) 

[7001] 19106701721) 2175 01 06 1016961)1 ৮2119065. 70105 11) 
1015 1] 5216 71550 ৮৮9১ 80 91101110113 2180. 06102 91111079811 

8100. 8110161)0 1956105 12৮9 (10101) 2101010 1)1]) 1) 211 07 

[0)906।5, 8171056 ৪৮91 702৮ 06 005 ০01671610 92)0 11) 

561৮ 01910 ০0 0168 1316811]) 51011$) 6৮1061109 0910118- 

106 60 ০2606) 118৮6 1996] 00110, হি 60960111611) 001 21) 
1007 1001. 

115 00209500 0011 810 ০0৮ ৪19 00109020015 01 4১518000110, 

[7 00036 0০001001765 10616 16 216 10010 11) ৭ 110 50209, 

01169 279 ০৮1091615 0990917060 01) 001099010 2171117915 17101) 
10856 19661) 161 10039) 01 108৮6 58590 11012) (1)6. 19101286101 0? 

00910, | | 

[06 0105, 1101) 180560 110 10) 01517100018] [0:03 
৪100. 25 2, 02108670105 67760) 60 60০১৪ '1)0 1800171)9160 10107) 

21005215 10 1386 0106719010৩ 010 05 ০0100100) 0]], 1£136 
85 21) 11701291005 ৮110 21111721, 119 89 [0911085 016 0112109] 

5600 টিটো 10101 007 01091110 150000092]) 52115055 90014, 
1200129010৮ 911009866 2170 010616108 0 7985078. 
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ভারতীর জেবু গে। আফগানিস্থানে ও পারন্তে ও আফিকার মিসরদেশের 

কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হয় এতদ্বাতীত আর কোথায়ও এই গো নাই । 
গবয়, মহিষ, বাইদন, চমররা, নীলগাই, গৌর, বেটেং, ইলা, সু, কুড়ু এবং 

ইয়ুরোপীয় বন্টরাস্ জাতীয় পণ্ড দুগ্ধ দান ও কৃষিকার্য্যে গোর ন্যায় ব্যবহৃত হয় 
বটে, কিন্তু উহার ভারতীয় গো পশু নহে। ইবুরোগীয় কাউ (০০৬), গো বলিয়া, 
অনেকের ভ্রম বিশ্বাস আছে, কিন্তু ইযুরোপীয় উক্ত কাউ (০০৮) নামক গবয় ও 

ভারতীয় গোজাতির মধ্যে বাহিক ও আত্যন্তরিক আকৃতি, প্রক্কৃতি ও উৎপত্তি 
ংশপরম্পরা বহু পার্থক্য দৃষ্ট হ়্। ইউরোপীয় উক্ত কাউ এদেশে বিলাঁতি 

গো নামে প্রসিদ্ধ। ইউরোপীয় ক্রমবিকাশবাদী প্ডিতগণের মতে পাঁচ 
অঙ্গুলী-যুক্তপদ বিশিষ্ট পশুর ক্রমবিকাশে এই গোর উৎপত্তি হইয়াছে। সৃষ্টির 

তৃতীয় স্তরে পায়ে পাঁচ অঙ্গুলী বিশিষ্ট একজাতি পণ্ড বিগ্কমান ছিল। তাহাদের 
ছুইপাটা দীতও বিছ্বমীন ছিল। কালে তাহাদের পায়ের মধামাঙ্থুলি বর্ধিত 
হইয়া বৃদ্ধানষ্ঠ ও দ্বিতীয় অঙ্গুলির সহিত মিলিত হয়। এবং চতুর্থ ও পঞ্চম 
অঙ্কুলী যুক্ত হইয়া! ছুইটা খুরে পরিণত হয় এবং দাত গুলির মধ্যে সাব দত্তগুলি 
পড়িয়া যায় এবং উপরের পাটির মধ্যস্থানের দাত গুলি পড়িয়া গিয়া ক্রমশঃ 
বর্তমান গো-রূপে পরিণত হইয়াছে । এই পরিবর্তন (0190619 ) মায়োসীনী 
ঘুগের শেষ ও প্লায়োসিনী যুগের প্রথমেই সংঘটিত হইয়াছে। ইউরোপে দীর্ঘ 

শৃঙ্গী কুকুদ বিহীন (1305 18013) বসটরাস জাতীয় গোর উদ্ভব হইয়াছে। 

ইংলণ্ডে 009 ৪£6) বরফ যুগে বন্য সিংহ, ব্যাপ্ত, ভল্লুক, গণ্ডাবও এই বন্য গো- 

জাতীর পূর্বপুরুষগণ, মন্থুষ্যের শক্ররূপে বিচরণ করিত। এ্তিহাসিক সময়ের পূর্বেও 
লৌহ্যুগে (1:07; ৪৪০) সাতি ফুট উচ্চ ও তিন ফুট দীর্ঘ শৃঙ্গ বিশিষ্ট এ জাতীয় 

গোর কঙ্কাল ভূগর্ডে পাওয়া যাঁয়। ব্রঞ্জ যুগে (37025 ৪8০ ) প্রথম স্থুইজার- 

লেণ্ডে এই জাতীয় গে! মন্ুষ্যের কার্য গৃহপালিত পশুরূপে পরিণত হওয়ার 
চিহি আছে। ভূগর্ভ খননে ইউরাস্ জাতীয় পশু ইংলণ্ডে ও নেওলিথগণের গৃহ 
পাঁলিত হইয়াছে, তাহার নিদর্শন পাওয়! যাঁয়। ইংলগ্ডে বারহিল নিউষ্টেড 

টিটি বাপ শপ 

1005 50191] 17171000 0%.., 15 01016 1198117 811150 60 0০ 

99910. [1197 216 621719, 210. 107075 1106511165176, 000 006 

£61918]1ঠা ০৫ 001: 0%:912, ০102 10109082015 00 60617 10910 10016 

895001850 10) 0617 00950915.7-05005 569 10567 11909019810, 
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প্রন্ঠতি রোমান ষ্টেশনে এ সকল গোর কষ্কালাদি দৃষ্ট হয়। এই সকল প্রমাণ 
দৃষ্টে বিলাতী গোগণ বন্য, হিং, মানবের ভীষণ শক্র রঃ তে ক হই 

কেবল মানুষের বন্ধে ও চেষ্টার বর্তমান আকারের ি পশুতে পরিণত 

হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ইউরোপীয় গোগণের স্বন্ধদেশ হইতে পৃষ্ঠ পর্যান্থ 
সমান একটি সরল রেখার স্তায় প্রতীয়মান হয় এবং ইহাদিগের উভয় পার্খে ১৩ 

খানি করিয়া ২৬ খানি পঞ্জরাস্থি বিদ্তমান আছে। গাভীগণ ৩০০ দিন গর্ভ ধারণ 
করে এবং বৎসগণ দস্ত সহ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। বিলাতি গোগণের কর্ণ 

ছোট ও বাদামি আকার বিশিষ্ট এবং উহাদের কপালে ঘন মস্থণ লম্বা কেশরাজি 

বিরাজিত আছে! বিলাতি গোগণের স্বর (13110) মুছু। 

ভারতীয় ও এসিয়ার অন্থস্থানের গোগণ মন্ুষোর নিত্য ও চির সহচর । 

যদবধি ভারতবাদীর ইতিহাস, তদবধিই ভারতীয় গোর ইতিহাস আছে। 

আমরা পূর্রেই দেখাইয়াছি যে, গোজাতি ভারতীয় মাধ্যগণের নামের সভিতই 

অন্বিত। ককুদের নীচ হইতে পুচ্ছ পর্যন্ত ভারতীয় গোর পৃষ্ঠদেশ ধনুকের ন্তার় 

বক্ত। ভারতীয় গোর উভয় পার্খে ১৪ খানি করিয়া ২৮ খানি পঞ্জরাস্থি 

বিদামান। এ সম্বন্ধে মানুষে ও বন মানুষে বত দূর পার্থক্য ভারতীয় জেবু ও 

বিলাতি (৮০:৪৯) টরাস্ জাতীয় গোর সহিত ঠিক ততদূর পার্থক্য। 

ভায়তীয় জেবু জাতীয় গোগণের ভাটিত্রি ও বিলাতি গোর ভার্টিত্রির সংখ্যা হই 

অধিক । ভারতীয় গোগ ণ ২৭০ ভইতে ২৮০ দিবসের মধ্যে বৎস প্রসব করে। 

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বৎসগণের দক্তোদগম হর । ভারতীয় গোগণের কর্ণ অপেক্ষাকৃত 

বড় ও তীক্ষাগ্র বিশিষ্ট। কোন কোন গোর কর্ণ খরগোসের কর্ণের ন্যায় ঝুলিয়া 

পড়ে ; বিলাতী গোর মৃছুত্বরের পরিবর্তে ভারতীয় গোর উচ্চ হাম্বারব ভারতবাসীর 

কর্ণে ্রুতিমধুর বলিয়া! বোধ হয়। 

ভারতীয় নিয় জলাভূমির গো ভিন্ন, অন্ত গো জলে নামিয়' ঘাস খাইতে 

চায় না, কিন্তু বিলাতি গোগণ মহিষের স্তায় জলে নামিয়া' ঘাস খাইতে ভালবাসে । 

ভারতীয় গোর কপালে বিলাতি গোর কপালস্থিত ঘন রোমরাজির অভাব 

ৃষ্ট হয়। ভারতীয় গোগণ বংশ ও প্রকৃতিগত শাস্ত ও বুদ্ধিমান; কিন্তু বিলাতি 
গোগণ বংশ ও প্রক্কতি গত হিংস্র ও অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিহীন দৃষ্ট হয়। ভারতীয় 
গোগণ মানুষের চিরসহচর, সহজে মানুষের আদরে গলিয়া পড়ে। ভারতীয় 

গোগণ রৌদ্র বৃষ্টিতে সমানভাবে পরিশ্রম করিতে পারে ; কিন্তু বিলাতি গোগণ 
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ননীর পুতুলের স্তায়। উহারা শ্রম-বিমুখ। ভারতীয় গোগণ যেমন পরিশ্রমী 
তেমনই কষ্টসহিষ্ণ। ভারতীয় গোগণ ঘোড়ার ন্যায় চলিতে পাঁরে। এমন কি, 
বখন রেলপথ হয় নাই, তখন বাঙ্গলা হইতে অবস্থাপন্ন লোক সকল গো-যাঁনে 
কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা, কাশ্মীর ও দাক্ষিণাত্য সেতুবন্ধ পর্য্যস্ত যাতায়াত 
করিতেন। ৩২৪ বৎসর পুর্বে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে আবুল ফজল তাহার আইনই 
আকবরীতে লিখিয়াছেন যে এই গোঁগণ ২৪ ঘণ্টার ১২০ মাইল পথ চলিতে 
পারে; এবং তাহার! চলনে দ্রুতগামী অশ্বকে পরাজিত করে। তাহার! 

চলিবার সময় কখনও মল ত্যাগ পর্যান্তও করে না । (৯) 

বন্ধুর ও দীর্ঘ পথ চলিতে, ভারতীয় গোর স্তাঁয় জীব.দ্বিতীয় নাই। পৃথিবীর 

অন্ত অশ্ব অপেক্ষা যেমন আরবীয় অশ্ব শ্রেষ্ট, আকুতি, প্রক্কৃতি ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি 
সদগুণে পৃথিবীর সর্ধদেশীয় সর্বশ্রেণীর গো হইতে ভার্তীয় গো সেইরূপ শ্রেষ্ঠ। 
এই সম্বন্ধে ক্যাটুল অব সাউদর্ণ ইঙিয়! নামক গ্রন্থের অভিমত ও প্রফেসার 

ওয়ালেস সাহেবের অভিমত ইংরেজী অভিজ্ঞ পাঠকগণের জন্ত নিম্নে দেওয়া 

গেল। (২) 

ভারতীয় গোগণ দ্বারা গ্রীষ্ম সময়ের মধ্যান্ত কালের প্রথর রৌদ্রে হলবহন, 
গাড়ীটানা, কামানটানা', রসদ স্থানান্তরিত করা যেরূপ সুচারুরূপে নির্বাহিত হয়, 

পৃথিবীর কোন দেশের গো দ্বারা তাহা হইতে পারে না'। বিলাতি গাভী ছুগ্ধদামের 
বন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিলাঁতি বৃষ জনন কার্যে ও ভোজ্যে ভিন্ন অন্ত কোন 
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ড/৪11906 191091050, 10 7899 078 02910169085 8 ৮1010 0000110163 
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কার্যেই ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্য নহে। স্ানাহার 'ও শয্যার একটু এ দিগ্ ও দিগ্ 

হইলেই এই সযত্র পালিত তাঁকে-তোলা জীবাটর বঙ্ধা। প্রভৃতি গুরুতর কঠিন 

রোগ জন্মিতে পাঁরে। কিন্তু ভারতীয় গে তীত্র ্রীতাতপ সহা করিয়া আমাদিগের 

মঙ্গলের জন্য সর্ধদা দণ্ডায়মান । বিলাঁতি গোগণের ডগ্ধেও অতি সহজে এ সকল 

কঠিন রোগের বীজাণু প্রবিষ্ট হয়, তাই বিলাতি জমাট দুদ্ধের আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে 

আমাদিগের দেশে ষঙ্ষাদি নান! প্রকার কঠিন রোগের বিস্তর আমদীনী হইয়াছে । 

বিলাতি গোর হুদ্ধে মাথনের ভাগ বাহা আছে আমাদিগের দেশীয় গো-ছুদ্ে 

তাহার দ্বিগুণেরও অধিক মাঁথন আছে। (১) 

দ্রোণদোঘ প্রড়ৃতি নাম দ্বারা সুচিত হয় যে, ভারতে গাভীগণ অন্ততঃ 

আধ মণ দগ্ধ দিত। এবং আইন আকবরী পাঁঠে ও জানা যায় যে, ৩২৪ বৎসর 

পূর্বে ভারতীর গোগণ আধ মণেরও অধিক ছৃগ্ধ দিত (২)। এখনও গুজরাট 

ও কাথিওয়ার প্রভৃতি স্থানে অযত্নে ও অল্লাহারেও গোগণ আধমণ পচিশ সের 

পর্যান্ত দ্ধ দিয়া থাকে । বিলাতী গাভীদিগকে যে, অসাধারণ ঘাত্বে ও বৈজ্ঞানিক 

প্রণালীতে পানাহার দেওয়া হয়, তাভাতেও তাহারা মোটামুটা ॥৫ ৪০ সের ছুগ্ধ 
দিয়া থাকে । ভারতীয় গো সকল সর্বদা মভিষের সহিত একত্র বাস করে বটে; 

কিন্তু উহারা কথনও মহিষের সহিত সম্কর উৎপাদন করে না (৩)। কিন্তু 

বিলাতী গোগণ মহিষ ও বাইসনের সহিত সঙ্কর সন্তান উত্পাদন করে। 

পশ্চাত্য দেশীয় গো-জাতির উন্নতির কারণ । 
ভারতীয় জেবু শ্রেণীর গো জাতি পাশ্চাত্য দেশের বস-টরান জাতীয় গো 

তে সব্বাংশে উৎকৃষ্ট হইয়াঁও (৪) কেন ভারতীয় গো জাতির এত অধ্পতন 

এবং পাশ্চাতা গে! জাতি উন্নতির চরম সীমার উঠিয়াছে (৫) তাহা পর্যালোচনা 
২ ৮ শী পিপিপি পা শপ পরা পাপা এপ পপ পাশা পপি পাত পাপী পাপ পিপলস পিপিপি লা এ 4৩ পপ পিস জাীপপপপস্ত সপ পপ, ৪ 
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| ৬ | 
করিলে দেখা যায় যে, আমাদিগের দেশে যেমন বশিষ্ট ডগ গ্রভৃতি ব্রান্মণগণ ও বিরাট, 
কুরু প্রভৃতি রাজন্বর্গ, নন্দরাজ প্রভৃতি বৈশ্যগ্ গো পালন করিতেন ; কিন্তু এখন 
অশিক্ষিত মূর্খ জড়পিও সদৃশ মনস্ত্বহীনের হস্তে গো পালনের ভার পতিত হইয়াছে। 

এখন বিলাতে অশিক্ষিত ও মূর্থের তস্ত হইতে, শিক্ষিত, বৈজ্ঞানিকের ভাতে 
গোপালনের ভার পতিত হইয়াছে। আমাদিগের স্বর্গীয় মহাঁরাণী ভিক্টোরিয়ার 
গো ছিল, তাহারা গো-প্রদর্শনীতে সর্বোৎকৃষ্ট পদক প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজাধিরা্ধ 
সপ্তম এডওয়ার্ডের এবং আমাদের রাজাধিরাজ অর্ধ-সসাগরা ধরার অধীশ্বর 
প্রজারগ্ক পঞ্চম জর্জের নিজের গো আছে, তাহাও গে প্রদর্শনীতে সর্ধোত্রষ্ট 

পুরফার লাভ করিয়াছে, এই মহারাঁজশ্রে্ঠ যখন ভারতবর্ষে পদীর্গণ করেন-_ 
তখন আমার একজন বন্ধু বক্সারে ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন যে মহামতি পঞ্চম 
জর্জ বল্পারে চা ও ছুধ গ্রহণ করিয়াছিলেন; যে গাভীর দুগ্ধ তিনি পান করিয়া- 
ছিলেন এী গাতীকে এক মাস পূর্ব হইতে উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর খাগ্ভ আহার করিতে 
দেওয়! হইয়াছিল এবং গাভীর খুর ইত্যাদি কাটিয়৷ গাতীটাকে সর্বদা পরিার 
পরিচ্ছন্ন রাখা হইত। আমার কোন বন্ুমুখে শুনিয়াছি যে, ডিগ্রী জজ 
1)18109 10010)91 নিজের গাভীর দুগ্ধ ভিন্ন অন্ত দুগ্ধ খাইতেন না এবং গাভী 

গর্ভ ধারণ করিলে আর তাহার দুগ্ধ ও খাইতেন না। আর আমর! নিজে গো 
পালন করিতে পারি, কিন্তু তাহা করি না; সুতরাং গো জাতির প্রতি আমাদের 

ষ্টিমাত্রই নাই। 

ইংলগে বৈজ্ঞানিক শিক্ষিতগণ গাভীর শরীরের উপাদান ও ছুগ্ধের উপাদান 

স্থির করিয়া এ সকল উপাদানযৃক্ত খাস্ভ গোকে নিয়মিত রূপে খাওয়াইয়া থাকেন । 
তাহাদিগের দেশে তাহাদিগের নিজের খাগ্ঘের দিকে দৃষ্টি নাই, কিন্তু তীহাদিগের 

পালিত পশুর খাগ্ভের দিকে সর্বদা তাহাদিগের লক্ষ্য রহিয়াছে । গো"খাদ্য সম্বন্ধে 
গো চিকিৎসা সম্বন্ধে বিস্তর গ্রন্থ আছে। গো৷ জাতির উন্নতির জন্য মাসিক, 
পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে। গ্রামে গ্রামে গৌচিকিৎসালয় ও. 
গোচিকিৎসক আছে। এবং বিস্তর ক্ষয়রাতি ডাক্তারখানা আছে। গো-জনন 

জন্ঠ প্রত্যেক বিভিন্ন গো জাতির উৎকৃষ্ট উৎরুষ্ট যাঁড় আছে। গো-জনন : 

দন্বন্ধে উত্কৃষ্ট বৈজ্ঞানিক তত্ব সমুদয় সমস্ত মানব সমাজে তাহারা প্রকাশ করিয়া 

অনীম উপকার সাধন করিয়াছেন। 
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অধুনা ইংলাণ্ডের গে-জাতি, মেদ-জাতির প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে, 

চার! পৃথিবীর মধো উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছে । মেষ ও গোৌঁ- 

পালকগণ ঘে সমস্ত গুণ ভাহাদিগের পশুতে ইচ্ছা! করেন তাহা সর্বাপেক্ষা অধিক 

পরিমাণে ইংলপ্তীয় পশুুতে আছে । পৃথিবীর অন্ত কোথাও এত অর্থ ও এত 

নিপুণতা গো ও মেষ পালনে প্রযুক্ত হয় না। ম্মিথফিল্ড প্রদর্শনী ও 

প্রাদের্শিক পণ্ড প্রদর্শনী সকল দ্বারা একথার ঘাথার্থা প্রমাণিত হয়। (১) 

আমরা যদি গো জীতিকে পাশ্চতাদেশের স্াঁয় আহীরাদি দানে পরিচর্যা 

করি, তবে আমাদিগের দেন গোগণ বিলাতি এ সকল পণ্ড হইতে অধিক ছুগ্ধ 

দান করিবে। শ্রীকৃষ্ণ গোবিনাত্বে বুত হইয়া ছিলেন (২) আমরা যদ্দি তাহার 

অনুসরণ.করি ভবে আমাদিগের দেশীয় গো সর্ববিষয়ে অতুলনীয় হইবে। 

ভারতীয় গো কষ্টসহিষু, কঠোর শীতাতপ সহকারী ও পরিশ্রমী 

ইহাদিগের কূম্ফুসাদি যন্প সবল ও পুষ্ট। এই গোরুর দুগ্ধ পানে ভারতবাসী- 
গণও পৃথিবীর অন্য জাতি হইতে কষ্টসহিষ্ণ ও পরিশ্রমী হইতে পারিবে । ইউরম্ 

জাতীয় পশুর ছুগ্ধ পান করিলে একটু একগুয়ে ও হিংস্র হওয়ার কথা । ভারতীয় 
গো-ছুদ্ধ পানে শান্ত হওয়া সম্ভবপর । 

গুজরাট-- প্রদেশের গে 

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাট প্রদেশের উত্তরাংশের ( ভগবান্ 
শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারক1 পুরী ও তৎসন্নিহিত প্রদেশের ) গো সকল ভারতীয় 

(১) 1901009৮006 ০8005 200 91)60]) 91 05 ০০0৮0, ৪ 
112 10315 168210 061) 85 01790091190 11) 2105 0701 (60601, 
107 811 005 08811095008 006 18161 200. 021710097 02] 
1105 039116) 00 02110121091 00119519700 9081)0 [016-017211)6120 2170. 
1) 110 0276 91 076 410 10095601095 50 100000)-910]1 ৪010 02109] 
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85 11) 05162 30121000005 চি০0) 0 105 98 97016 9510 
০109 ৯1০ 2170 [010%11008] 9105 2101015 9501, , 

০. ১. 1).--11809970910 7) ৪, 
(২) হবিবংশ। 
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গ-জাতির মধ একটি উৎকৃষ্ট জাঁতি। এই গাঁভীগণ দেখিতে যেমন সুশ্রী তেমনি 
ঃদ্ব্তী, ইহার! প্রত্যহ দশ হইতে বোল সের দুগ্ধ দিয়া থাকে। এই গো-জাতি 
রষি কার্ষ্যের জন্ সর্ধোত্কৃষ্ট। ইহাদের মধ্যে কাস্কেজি বা উদীয়াল নামক গো 
.শণী নর্বোত্রু্ঠ। ইহারা সাধারণতঃ মাঠের কার্ষ্যে বেশ উপযোগী ও অত্যন্ত 
ক্ুতগামী, ছুর্বহ গুরুভার বহন করিয়া ধুলি বালুকা। পূর্ণ বরাস্তায়, ইহার! আশ্চর্য্য 
জনক দ্রতগতিতে বিচরণ করিতে পারে এবং বেশ দ্রুত হাটিতে পারে। গাভীগণ 
না শীত্ব প্রচ্থত হয়। বতসতরীগণ ৩ বৎসর বয়সেই গর্ত ধারণ করে। বৃষগণ 
টারি পাঁচ বৎসর বয়সেই হলচালনের উপযোগী হয়। ইহাদিগের মূল্য, আকুতি 
ও গুণের উপর নির্ভর করে। খুব উত্তম রূপ মিলের এক জোড়া সুশ্ঠবলিবর্দের 
মূল্য আড়াইশত কিম্বা তিন শত টাকা হইয়া থাকে । আকবর. বাদসাহের সময় 
জরাটের গাভীর অতান্ত সুখ্যাতি ছিল। (১) 

হান্সপি গে 

হান্সি, হিসার বাঁ হ্রিয়াণা গো গঞ্জাবের পুর্ব প্রদেশে ইহাদের জন্ম ভূমি। 
হ্ধ দান বিষয়ে ইহারা ভারতীর গো শ্রেণীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । গুজরাটি গে 
নকলের নাম ইহাদিগের পরেই উল্লেখ যোগ্য । ইহাদিগের অধিকাংশেরই গায়ের 
রং সাদা বা ধুসর বর্ণ। কখনও কখনও লাল কাল ও বিচিত্র বর্ণের হান্সিগো 
ৃষ্ট হয়, এই জাতীয় গোর আকার অতি বৃহৎ। ইহাদের উচ্চতা ৩ হাত হইতে 
দাড়ে তিন হাঁত। শরীর লম্বা ও ভারী। ইহারা হলগু দেণীয় লেকেন ফেল্ড 
জাতীয় গাভীর ন্যায় ইহাদের মস্তক উন্নত ও প্রশস্ত। গল! ও ঘাড় ছেটি 
পশ্চাৎভাগ উচ্চ ও বিস্তৃত। শৃঙ্গ দীর্ঘ ও পশ্চাৎ দিকে নত, লেজ লম্বা ও সরু, 

বক্গঃস্থল প্রশস্ত, পদ সকল মাংসল ও ইহাদিগের ঘাড় বৃহাদাকার ও শক্রিশালী 
কিন্তু দ্রুতগামী নহে। ইহাদিগের সাদ! গাভীগণ দৈনিক ॥৪ চব্বিশ সের পর্যন্ত 

দুগ্ধ দেয়। 
পপ পাপী 

| (১) [10019 5৮1 121 01 01) 10119 00100100653 0860195 01 
81109091000 0705 01002180816 075 0950 50059617165 81517 01 
(17617) 816 5010 ৪. 109 0179 1)0170160 10)01)015, 

42105 66, 

1481) 17 09217, 
পন? 



ভু 

এই শ্রেনীতে পুর্ধের গ্তায় এখন আর তেমন উৎকৃষ্ট গো পাওয়! যায়না, 

তথাপি ইভাদিগের মধ্যে এখনও ২৪টি ভাল গো ৃষ্ট ভয়। গভর্ণমেণ্টের ছিসাঃ 

সহরে বুহৎ পণ্ড শালা হইতে গভর্ণমেন্ট কৃষিজীবী প্রজাপুঞ্জের নিকট বিতরনার্ 
যঁড় প্রদান করিয়া থাঁকেন। এবং এই পণুশালা হইতে গভর্ণমেণ্টের ঘুদ্ধেঃ 

রসদ বিভাগীয় ভারবাহী ষাঁড় আমদানী হয়। এই জাতীয় গাভীগণ অতীব ছুগ্ধবন্ 

বলিয়া এই জাতীর গো ভারতের চতুর্দিকে নীত হইয়া এখন মুল হিসার প্রদেশে 

এই শ্রেণীর গো বিরল হইয়া পড়িয়াছে। তবে যখন গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি পতি 
হইয়াছে, তখন সত্বরই এই স্থানের সুখ্যাতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । গভর্ণমেন্ট 

প্রজাদিগের মধো উত্কষ্ট ঘাড় বিতরণ করিতেছেন। 

ভিসার হানসির নিকটবন্তী এক জিল1, এই :£জিলার গো সকল হিসার ৰ 

হরিয়ানা বলিয়া কথিত হয়। ইহাদের মস্তক প্রশস্ত ও উন্নত, গলদেশ ক্ষত । 
ককুদ উচ্চ, সন্ুথভাগ প্রশস্ত, পশ্চাৎদেশ বিস্তৃত চতুস্কোপের স্তায়। লম্বা শঙ্ 
পশ্চাৎদিকে অবনত (বাঁকা ) লেজ সরু ও লম্বা! ; ইনার! অতান্ত বলিষ্ঠ। ইহাদের 

শরীর লম্বা । ইাদের বন্গ-স্থল বিস্তৃত ও গুরুভারযুক্ত। পদ সকল অপেক্ষকাত ক্ষ 

এবং পরস্পর একটু পৃথক । বুষগুলি দেখিতে খুব বৃহৎ ও বলিষ্ঠ ; এবং গুরুভার 

যুক্ত হল চালনে সক্ষম । কিন্তু এই প্রকারের অন্ান্য জাতীয় ষাড়ের স্তায় ইস্থারা 
তেমন দ্রুতগামী নভে । এই শ্রেণীর গাভীগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর । বিদেশে 

নীত হইলে ইহারা অপেক্ষারৃত দুগ্ধ কম দেয়। ইহার প্রধান কারণ এই অত্যান্ত 
স্থানে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের স্তায় তেমন উৎকৃষ্ট গোচারণ ভূমি নাই। ইহাদের দুগ্ধ 
খুব সুস্বাছু। এই প্রকারের এক একটি গাভীর মূল্য এঁ অঞ্চলে ৬০ হইতে ৯০২ 
টাকা পর্যান্ত ; এবং বৃষের মূল্য ৭৫ হইতে ২০০২ টাকা পর্যন্ত হইয়া থাকে। 
কলিকাতার বাজারে ইহারী,দ্বিগুণ, ত্রিগুণ মূলো বিক্রীত-হয়। ইহারা একদিনে 

দশ হইতে ষোল সের দুগ্ধ দেয় । রঃ 
?ঠ 

কাখিওয়ার গো। 

সিন্ধু প্রদেশে ও কাথিয্ারের দক্ষিণবন্তী অরণ্যে এবং জির পাহাড়ে এক 
জাতীয় গোস্রেণীকে দল বদ্ধ হইয়া বাস করিতে দেখা যায়। উহার অতীব 
দুগ্ধবতী । এই শ্রেণীর গো সকল অননা সাঁধারণ লক্ষণাক্রান্ত। 



[ ৭১ ] 

কতকগুলি বিষয়ে তাহারা ভারতীয় অন্ত গো হইতে সম্পূর্ণবূপে ভিন্ন। 
দের শরীরে সাধারণতঃ ছুই প্রকারের বর্ণ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বণ 

আশ্্যরূপে মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়। পুরোভাগের অস্থি আশ্চর্যা- 
। বুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় কপালটি স্থুগোল ও বিশেষ দরশশনীয় হয়। ইহাদের 

ঃগল খরগোষের কর্ণের ম্তায় অতি দীর্ঘ এবং মধাস্থলে ভগ্ন হইয়া 

কার উপর পতিত হয়। শৃঙ্গ ক্ষুদ্র ও পশ্চাৎদিকে বক্র। মস্তক 
৪ সুগঠিত; কপাল প্রশস্ত। গলকম্বল দীর্ঘ। লেজ লঙ্কা ও দীর্ঘ 

ঘরাজি বিরজিত। এই জাতীয় গো মধামাককৃতি ও সুগঠিত। গাভী 

৭ অনিয়মিতরূপে ন্তান প্রসব করে। গো শালায় আবদ্ধ রাখিলে উহারা 
ট কাপন স্বভাব হয়। সুতরাং অতি সত্বরই দুগ্ধহীনা হইয়া পড়ে। ইহারা 

নক বার সের দুগ্ধ দের। কাথিওয়ারে এইরূপ গাভী ৬০২ মুলো বিক্রীত 

(কনক ইহারা একটু শিথিল এবং বয়স্ক হইলে অতীব আলগ্ত পরায়ণ হয়। 

দেব বৃহৎ পদতল অতি কোমল; তাই ইহাদিগকে বাবহার করিতে 
পে পায়ের খুর বাঁধাইয়া দিতে হয়। ইনাদিগের মধো ও বউদদিয়াল নামক 

টা আছে। 

জির-গো। 
মন্ধু দেশের নিয়ভাগে এক জাতীয় ছুগ্ধবতী গাভী পাওয়া! যায়; এ 

শের মুসলমান অধিবাসিগণ এ সকল গোর রক্ষক। তাহারা ভূমিকর্ষণ 

না। গোঁচারণের জন্ত এক জঙ্গল হইতে অন্ত জঙ্গলে চলিয়া যায়। 

৫০টী পর্যান্ত গো এক এক দলে থাকে । আকুতি ও বর্ণে শ্রী সকল 

বড়ই সুন্দর । ইহাদের অধিকাংশই গাঢ় রক্ত বর্ণ। মধো মধো ঢুই 

স্থল সাদারঙ্গে রঞ্জিত। ইভাঁরা মধ্যমাকৃতি, পদ চতুষ্টয় হুম্ব এবঃ স্থল 

বন্ত,। মস্তক স্থবুহৎ, শুঙ্গ মৃঙক্যণ নহে, গলদেশ ক্ষুদ্র ও সুল, গল- 

 অত্রান্ত বৃহৎ । এই জাতীয় গাভীর ডুগ্ধদান ক্ষমতার অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত 

হে।, যেহেতু অতি উৎকৃষ্ট ষাঁড় বাছুর সকল সুরক্ষিত ভইয়া তদ্বারা 

সকলের গর্ভধারণ ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে । গাঁভীগণ ১৫ মাস পর, 

তাঙ্গাদের বৎস টা করে; দৈনিক ইহারা ১৫ সের পর্য্যন্ত ঢৃগ্ধ দিয়া 

1 তথায়: এডি গরুর মুল্য ৪৫২ টাকা হইতে ৬০২ টাকা পর্য্ত্ত 

1 শাক: ! শী প্রদেশের গো নকল অতি শান্ত । ঘগুড গুলীকে বলদ 
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করার আবঠ্ঠকতা হয় নাঁ। কৃষিকার্ধ্য ষওড দ্বারাই স্থবিধামত চলে 
বলিষ্ঠ এক জোড়া বুষের মূল্য ৮০২ টাকা । ইহারা ক্কষি কার্য্যে শিথিল 

ভার বহন কার্যেও তত সমর্থ নহে । এই সকল গোর আকৃতি ও গঠন 

গুরগারিয়া গরুর ন্তায়। ইহাদের শৃঙ্গ ছোট কিন্ত ধারাল নহে। লাল 
দীর্ঘ ও কোমল । 

গুরগরিয়। ব। মুলতানী গে । 

মুলতান জিলা অতি উৎকৃষ্ট এক জাতীয় গোরুর আবাস স্থান। ইহারা 

হিসার গোরুর গ্তাঁয় সর্বপ্রকার গুণবুক্ত কিন্তু আকৃতিতে তত বৃহৎ নহে। 

এবং তেমন মৃছু প্রক্কতির নহে। তাহারা মধ্যমাকৃতি, সুগঠিত স্থুল শরীর 
রুষ্ণ বা লোহিত বর্ণ। কতকগুলি উৎকৃষ্ট গোরু কাল দাগ যুক্ত। উহাঁরা 
সুস্থ ও শক্তিশালী এবং গাভী গুলি বেশ দুগ্ধবতী । ইহাদের শৃ্গ লব 

নহে, ইহারা দৈনিক ৮১০ সের দুগ্ধ দেয়। মুলতান জিলায় এঁ জাতীয় গাভী 
৩২৬০২ মুল্যে বিক্রীত হয়। কলিকাঁতার চিৎপুর হাটে ইহাদের মূল্য 
২০০২ টাকার উপরও হয়। 

মণ্টগোমারী গো । 

মণ্টগোমারী পঞ্জাব প্রদেশের একটি জিলা । ইহা মুলতানের পুর্ব 
উত্তর দিকে অবস্থিত। এই স্থানে হানসি গোর স্তায় প্রকৃতি বিশিষ্ট এক 

শ্রেণীর গো দৃষ্ট হয়। ইহারা ক্ষুদ্রান্কাতি সুগঠিত ও হুত্ব পদ বিশিষ্ট। 

মস্তক সুন্দর, শঙ্গ ক্ষুদ্র, গলা পাতিল! পায়ের হাড় সুন্দর, লেজ দীর্ঘ ও 

পাতলা, শরীরের ব্রণ বিভিন্ন প্রকারের, অধিকাংশ_ গাঁ রক্ত বর্ণ, অত্যন্ত 
সাদা ও ধুসর বর্ণ এবং দাগ বুক্তও কথনও- কখনও দৃষ্ট হয়। মণ- 
গোমারী জিলায় অল্প বৃষ্টি হয়। তথায় বিস্তৃত ঘাসের প্রান্তর ঘ্মথিতে 
পাওয়া যাঁয়। আমাদের সদীশয় গভর্ণনেপ্ট এ জিলায় জল প্রণালী সকল 

খনন করাইয়! দিয়াছেন । গোস্বামীগণ তাহাদের গো সকল লইয়! গিয়া তর জল 
্রণালীর সঙ্গিকট উপনিবেশ করিয়া থাকেন। এ সকল গাভী দৈনিক ৮*.সের 
দ্ধ প্রদান করে। ইহাদের প্রতি গাভীর মূল্য ৫*২ হইতে ৬০২ টাকা 
এবং ভাল গ্রাভী ১৭৭১ টাকা বা! তদুদ্ধ মূল্যেও বিক্রীত হইয়া থাকে। 





রা এত কা? 1] 
০ যা? 4 পিএ 

আলমবাদী বৃষ 
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অযোধা। প্রদেশীয়-গো 1: : :. ১৬ 
অযোধ্যা প্রদেশে গোবধা বা বগৌধা নামক এক শ্রেণীর গো দৃষ্ট হয়? 

টহাদের শৃঙ্গ ক্ষুদ্র, মস্তক প্রশস্ত, উচ্চতায় ৩। সাড়েতিন [হাত, শরীর“ স্থূল 

ও মাঁংসল। ইহারা ৫ সের হইতে ৬ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয়। ইহাঁদিগের বৃষগণ 

হল চাঁলন, শকট চালন, ও ইন্দারা হইতে জল উত্তোলন কার্য ও বিবাহাদিতে 
শোভাযাত্রায় রথ পরিচালন কার্যে অতান্ত পটু। ইহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী 
৪ কর্খঠি। এই সকল গে অযোধ্যা, প্রদেশের শ্রমশীল কৃষক 'জাতির 

একমাত্র সম্বল । 
অযোধা। প্রদেশের পার্ধতীয় ও জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে একরূপ বন্য গো 

দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। ইহাদিগকে ধরিয়া পোষ মানাইলে ইহারাও 
সর্ধপ্রকার কৃষিকার্যের ও গো! 1শকট পরিচালনের সাহায্য করিতে পারে। 

ইাদিগের গাভীসকল তেমন ছুগ্ধীবতী হয় না। 

মথুরা ও বুন্নাবনে দেশী ও কোণী ছুই শ্রেণীর গো দৃষ্ট হয় উহাদের 

গাভীগণ প্রচুর ভুগ্ধ দেয়। ইহারা স্থুলকায় ) দেখিতে অতি নুত্রী । 

বুন্দেল খণ্ড গো। 
এখানে মধ্যমাক্কৃতি এক জাতীয় গো দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের শৃঙ্গ হট দীর্ঘ 
পরস্পর অত্যন্ত পৃথক এবং অগ্রভাগ সরু কুষ্ণবর্ণ ; লাঙ্কুল অত্যন্ত দীর্ঘ 

ও ক্রমশঃ অত্যন্ত সরু হইয়া এক গুচ্ছ কৃষ্ণ বর্ণ রোম বিশিষ্ট ক্ষুদ্র চামরের 
গায় দৃষ্ট হয়। ইহাঁদিগের খুর কঠিন, পরিক্ষার, ইহাদিগের গ্রীবা স্কুল 
মাংসল ও তুস্ব। ইহাদের গায়ের রং সাদা ও গাড় ধুসর বর্ণ বিশিষ্ট। 
ভারতীয় গোদিগের মধ্যে এই জাতীয় গো অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কর্ঠি। . 

বান্দা জেলার গো। 
* ইহাদের গায়ের রং সাদী ও ধূসরমিশ্র সাদা, ইহাদের কাহারও কাহারও 

গায় চক্র যুক্ত। গো সকল ধীর ও পরিশ্রমী, দেখিতে অতি সুশ্রী ও 

না ইহাদিগের শরীর সুগঠিত ও বলিষ্ঠ । 

জি ও. পার্ববতীয় গো। 
পার্বতীয় গো জাতির মধ্যে দার্জিলিং ও সিকিম দেশীয় গো! বিশেষ 

১৩ 
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উল্লেখ যোগ্য । পার্বতীয গো সকল দেখিতে খুব নু্রী। ও স্থুল শরীর বিশিষ্ট, 

কিন্তু ইহারা অরণ্য গোর ন্তায়) তেমন ছুগ্ধ দেয় না। 
দার্জিলিং সহরে ঠিক ইউরোপীয় গাভীগণের ন্যায় বিস্তর গো দৃষ্ট হয়। 

উহ্ারা ৫ সের ৬ সের পর্যন্ত দুগ্ধ দেয়। উহার! এ স্থানীয় গো । দেখিতে 

ইহার! সুন্দর ও সুগঠিত । ইহাদের ঘাড়ে ককুদ্ আছে। লম্বা ও ঘন 
লোম রাজি দ্বার! ইহাদের সর্ব শরীর আবৃত। ইহারা লাল কাল ও বিভিঃ 

বর্ণের হইয়া থাকে। 
ককুদ্ বিহীন ক্ষুদ্রকায় ও বন্য এক জাতীয় গো তথায় দেখিতে পাওয়া 

যায়। উহারা অধিক দুগ্ধ দেয় না। 

মিকিম বংশীয় গাতী দুগ্ধবতী, ইহাদিগের লোম মোটা । ইহারা ককুদ 
বিহীন। নেপাল ও শিম্লা পাহাড়ে ক্ষুদ্রকায় এক জাতীয় গে দৃষ্ট হয়। 
এবং জলপাইগুড়ি জিলায় ডাঙ্গী নামক এক জাতীয় গো দৃষ্ট হয়। উহারা 
বিশেষ দুগ্ধবতী নহে। 

ভুটান দেশে বন্য মিথুন গাভী ও খাসিয়৷ জাতীয় গাভীর সংমিশ্রনে ভূটিয় 
জাতীয় এক প্রকার গো এবং সিরী জাতীয় এক প্রকার গে! দৃষ্ট হয়, উহার 
কেহই ভাল ছুগ্ধবতী নহে। 

খাসিয়া পাহাড়ে মাঝারী আকারের এক প্রকার সুন্দর গো দৃষ্ট হয় উহারাও 
ভাল দুগ্ধবতী নহে। 

চ্গ্রাম, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ে মিথুনগাই গবয় বা গয়ল 
নামে এক প্রকার বন্যগে! দেখা যায়, উহারাও ভাল ছুপ্ধবতী নহে। উহাদের 
আরুতি মহিষের মত এবং বেশ শক্তিশালী । ইহার! সর্বপ্রকার কৃষিকার্ষে 
বেশ দক্ষ । 

কাশ্মীর ও কাশ্মীরের সন্নিহিত তির্বত দেশে মোটা ও দীর্ঘ লোমযুত্ 
একপ্রকার গো দৃষ্ট হয়। উহারা বিশেষ ছুগ্চদাত্রী নহে। 

কমাযুন গো 

ইহাদের শরীর সুগঠিত, ক্ষুদ্রাকার, পা ক্ষুদ্র, মস্তক উন্নত ও সুসংস্থিত। 
মুখ ও কপাল বেশ প্রশস্ত, গলদেশ ক্ষুদ্র ও স্থূল, পিঠ সরল। “ইহাদের গায়ের বং 
কাল লাল ও নান! বর্ণে মিশ্িত। শরীরের লোম ঘন চিন্ধণ ও মস্থণ। ইহার! বন্ধ 
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গোজাতীর স্াঁয় কোঁপন স্বভাব বিশিষ্ট ও চঞ্চল। ইহারা বনজ নানা প্রকার উৎকুষ্ঠ 
খাগ্ঠ দ্বারা পুষ্ট হইয়া থাকে । ইহাদের ছুগ্ধে নবনীতের ভাগ অত্যন্ত অধিক। 
ইহাদের দুগ্ধ বেশ সুম্বাদু। সাধারণতঃ ইহার! ৪1৫ সের ছুগ্ধ দেয়। ইহারা অত্যন্ত 

নাতপ্রধান দেশবাসী বলিয়া বিলাতী গাভীর সহিত ইহাদের সৌসাদৃস্ত 
পরিলক্ষিত হয়। 

বঙ্গদেশী গো । 
বঙ্গদেশের পূর্ণিয়া, মালদহ, দিনাজপুর প্রভৃতি জিলার প্রাচীন নাম 

উত্তর গো-গৃহ ॥ মেদিনীপুর সহরের ছুই মাইলের মধ্যে একটি ও বালেশ্বর জিলায় 
জলেশ্বর নামক স্থানে লক্ষ্মণনাথের নিকট একটি গোঁপ বলিয়া ছুইটি স্থান আছে। 

ই স্থানে বিরাটরাজের গো ও গোপ প্রতিপালিত হইত। বালেশ্বর 

জিলায় ফতেবাদ পরগণায় রায়বনিয়ারের গড়, বিরাটরাজের সেনাপতি 
কাচকের গড় বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গড় হইতে উভয় গোপ রক্ষিত 

হইত। রঙ্গপুর জিলায় বিরাটপুর নামক স্থান বিরাটরাজের রাজধানী 

ছিল। মেদিনীপুর প্রভৃতি কয়েকটি জিলার নাম দক্ষিণ গো-গৃহ। ইহারাই 
সমগ্র ভারতের, সমস্ত পৃথিবীর গো-গৃহ ছিল। সহস্র সহস্র উৎকৃষ্ট জাতীয় গে৷ 
এই গোগুহে বাদ করিত। এক মহারাজ বিরাটেরই যষ্টী সহম্র গো ছিল। 
সেই গে! লইয়াই বিরাট পর্কের ঘোষযাত্রার তুমুল ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। 
এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বীজ তথায়ই উপ্ত হুইক়্াছিল। আকবর বাদসাহের সময়ও 

বঙ্গদেশে উতর গো ছিল। (১) 

এখন বাঙ্গালা দেশ আর গো-গৃহ নহে । বাঙ্গালীর কোন গৃহেও আর পুরা- 

কালের স্তায় তেমন গো নাই। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যায় তেমন গো পাওয়া যায় 

না। বিভিন্ন স্থান হইতে আনীত গোর সংমিশ্রণে উৎপন্ন ছুই চারি শ্রেণীর গো 

যাহা আছে, তাহা নিবে উল্লেখ করা গেল। 

পাটনাই গো। 
 পাঁটনার কমিশনার টেলার সাহেব বাকীপুর মিউনিসিপালিটির পক্ষ হইতে অষ্্ে- 

লিয়৷ হইতে সুলতান ও নবাব নামাকরণে ছুইটা উৎকৃষ্ট বৃষ (300 1১811 ) ৮০০ ও 
€** পাঁচ শষ টাকায় ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। এ ষাড় দুইটি ২৩ বৎসর 

সপে শশিসীপপা 

(১) ও ০০০০ ০৪119 ৪1৩ 81500987011 8৩1591, 
44১10 66.. 517 07 8985. 
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মধোই গতান্্ হয়। কিন্তু তাহাদিগের বংশীয় বিস্তর গোঁ পাঁটনায় উৎপর্ন 

হইয়াছে । পাটনায় ত্র সকল সঙ্কর 'গো ৮১০১২ সের পর্যন্ত ছুগ্ধ ননেয়। 

ষণ্ডগুলি বেশ বলিষ্ঠ, ইহাদিগের উচ্চতা প্রায় ৩০ হাত। 

 পাটনার সন্নিকটে গঙ্গার উত্তর পারে কার্তিক মাস ব্যাপী হরিহরছাত্রের মেলা 

বা ছত্রের মেলা নামে একটি বৃহৎ পণ্ড বিক্রয়ের মেলা হয়) ও মেলা হইতে 

পাটনার এঁ সঙ্কর জাতি গাভী ও বলীবর্দ বলের চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে 
কিন্ত এখনও গো-ম্বামিগণ উৎকৃষ্ট বুষের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে 

পারে না। তাই প্র সকল গাভী বঙ্গের অন্যান্য জিলায় নীঘ্ত হইয়াও উৎকৃঃ 
খড়ের অভাবে ক্রমশঃ ছূর্বল ও পীড়িত শাবক প্রসব করিতেছে । মিথিলা, 

জনকপুর, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গ! জিলা উৎকৃষ্ট গোর জন্য একদ বিখ্যাত ছিল। 

এখন আর তথায় তত ভাল গাভী নাই। | 

ভাগ্রলপুরী গে।। 

ভাঁগলপুরী গো গুলির পা অতি লম্বা লম্বা, বর্ণ শুভ্র কম্মঠ ও পরিশ্মী। 

গাভীগণ ৫ সের পর্য্যস্ত ছুগ্ধ দেয়। 
বর্ধমানের কতকগুলি গো হিসাঁর বুষের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে ; উহার 

৭৮ সের ছুদ্ধ দেয়। | 

কলিকাতার গো । 

কলিকাতাঁয় ইংলিশ বৃষের সাহায্যে ও হিসার মূলতাঁনী বুষের সাহায্যে ও 
সকল স্থান হইতে আনীত গোগণও তাহাদিগের সংযোগে উৎপন্ন বিস্তর উৎকৃষ্ট 
গো দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীপুর চিৎপুরের হাটে বন পরিমাণ মুলতানী 

গো প্রত্যহ বিক্রয় হইতেছে ; ধঁ সকল গাভীগণ ।* সের.হইতে 1৬ সের পর্য্যন্ত 

ছগ্ধ দেয়। এতদ্যতীত সাহ্বেদিগের বাড়ীতে ও বড়লোকের বাড়ীতে নানা দেশ 
কতা ৃ ₹৮ 
-ষশোহুরী গাতী-_-যশোহর, খুলনা, বরিশাল জিরার ধানের চাষ বিস্তর, এ 

ম্ষল জিলায় গৃহস্থগণের গোয়ালে বিস্তর গো! থাকে ; রাত 

অতি কম। 

ঢাকা ফরিদপুর-_ঢাকায দেশীলি বলিয়া এক শ্রেণীর গো দা হয়, রহ সকল 
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গোগণ একটু দীর্ঘকায়, উচ্চতায় ৫০ ইঞ্চি । ইহারা অতি শাস্ত, প্রতাহ /৮ দের 
দুগ্ধ দিয়া থাকে । 

| ময়মনসিংহ কুমিল্লা গে। 

ময়মনসিংহ জিলায় জামালপুরে 'হরিহর ছত্রের মেলার পর একটি মেলা হয়, 

ইঁ মেলায় প্রভূত গো ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে । উহাতে ছত্রের গো ও অযোধ্যা 

প্রদেশের গোবোধা বা বেগৌবোধা জাতির গোর আমদানী হয়। ময়মনসিংহ 
প্ে্ছরৈ/২, €সর ছুগ্ধ দেয় এমন বিস্তর গাভী আছে। সুনুকঙ্কাধিপতি মহারাজ 

শ্রীযুক্তকুমুদচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি রাজগণের গো জাতির গ্রাতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও যত্ব 

আছে। তঁহারা তাহাদের রাজধানী দুর্গাপুরে বিস্তর মুলতানী গাভী ও বৃষ 

আনয়ন করিয়াছেন, তাহাতে এ অঞ্চলের গে জাতির বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। 

গফরগণ ষ্েশনের নিকটবন্তী সাপ্টিয়ার হাটেও বিস্তর গো ক্রয় বিক্রয় হয়, 
কিন্তু তথায় অধিক ছুগ্ধবতী গাভী প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভৈরবরাজারে ও. ত 

সন্নিহিত স্থানে কাশীপুরী ও হরিহরছত্রী বনু গাভী প্রতিবর্ষে আনীত হয়, কিন্তু 

যথারীতি যত্বু না হওয়ায় কিছুদিন পর আর তাহার তাহাদিগের পূর্বের সম্মান 

বজায় রাখিতে পারে না। 

কুমিল্লা! শ্রীহট্টেও ভাল গো পাওয়া যায় না । পার্বত্য প্রদেশ হইতে যে সফল 
ক্ষুদ্র বলিষ্ঠ মাংসল গো কুমিল্লা শ্রীহটে আনীত হয়, তাহার! অন্ন দিনেই হীনশক্তি 

হইয়া পড়ে । | 

বাজিতপুর চৌকীর অধীন পেনাকোনা ও কিশোরগঞ্জের এলাকায় আঙ্গান 
নামক স্থানে গোগণ শীতকালে বাথানে অবস্থান করে। 

গো মহিষের ছুদ্ধে পনীর হয়, তথায় তাহার বিস্তৃত কারবার হইয়া থাকে । 

“মধ্যত।রতীয় গো” নাগোরী অথব। নাগ্রপুরী গো। 

_ * নাগোরী গো সকল মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত নাগপুরের অধিবাসী | পূর্ববকাঁলে 

ইহারা দিল্লিতে আনীত হইয়া প্রতিপালিত হইত। অধুন! সমস্ত উত্তর পশ্চি- 

মাঞ্চলে ও মধ্য প্রদেশে ধ সকল গো দৃষ্ট হয়। গাভীগণ অতি শাস্ত এবং প্রতি- 

দিন দশ হইতে ষোল সের ছুগ্ধ দিয্লা থাকে $ কিন্তু ফুগ্ধ তেমন ভাল নহে। এ 

সকল গে! বেশ ক্রুত হাঁটিতে পারে ।. এই জাতীয় বলীবর্দ-সকলকে গে! যানের জন্থ 
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তথ্াকার অধিবানিগণ অত্যন্ত আদর করিয়া! থাকেন। ৫০ পঞ্চাশ সর পূর্ষে 

বড় বড় ষণাড় ধনিগণ কর্তৃক বিস্তৃত ভাবে ব্যবহৃত হইত; এবং পরী সময়ে অতি 
সযতনে এ জাতীয়ের বংশ বৃদ্ধি করা হইত; কিন্তু সম্প্রতি তাহারা তেমন সত্ব 

রক্ষিত হইতেছে ন। এবং এই জাতীয়. উৎকৃষ্ট গোর অত্যন্ত অভাব হইয়াছে। 

এই জাতীয় গো সকল লম্বা এবং কৃশ। তাহাদের মধ্যে কোন কোনটি ৩ হাত 

পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। ইহাদের শৃঙ্গ ৪ ফুট পর্য্যন্ত উর্ধ মুখে বক্র হইয়া থাকে । 
মস্তক লম্বা এবং অপ্রশন্ত, ককুদ উচ্চ এবং অগ্রশস্ত, লেজ লম্বা এবং সরু । 

লেজের অগ্রভাগ ঘন কৃষ্ণ বর্ণ রেশমের ন্যায় চিক্ধণ রোমরার্টজ হার! আবৃত, 

এই জাতীয় গে! অতি বৃহদায়তন । 

ইহাদিগের পায়ের খুর লম্বা | তাই তাহারা অতি জ্রুত চগিতে পারে । এই 

জাতীয় গো মাংসল নহে । 

হিসার গোর সহিত এই জাতীয় গোর এই বিষয়েই বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ইহা-: 
দিগের চলা প্রায় ভাল ঘোড়ার চলার স্তায়। কিন্তু ইহারা গুরু ভার বহনে সক্ষম 
নহে। এই গোরুর গাড়ী, এক্কা গাড়ীর স্তায় দ্বিচক্র। (গোকুর পৃষ্ঠে যাহাতে 

অধিক ভার না চাপে সেই রূপে গঠিত)। ইহারা নীলাভ শুত্র। ভারতীয় 
গোর মধ্যে ইহার! অত্যন্ত মুছু (0911099 ) এই জাতীয় গাভী ৬০২ হইতে 

১০*২ একশত টাকা মুল্যে এবং বৃষ সকল ২০০২ হইতে ৪০০২ টাকা মূল্যে 

পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার! হন্সি গাভীর ন্যায় অধিক বৎস দেয় না; ইহারা 
একবার গ্রস্ত হইলে দীর্ঘ কাল ছুগ্ধ দেয়। ইহাঁদদিগের মধ্যে মালবীয়, 
খৈটা, জাইতপুরী পারশরানী এই চারিটা উৎকৃষ্ট শ্রেণী । 

দক্ষিণাত্য গে! । 

মান্্রাজ প্রেসিডেন্লি গোঁধন বহুলা। এই প্রেসিডেন্সির মহীশূর এবং নেলোর 
বা অঙ্গোল “গো”ই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও কোন নিন 
ইহাদিগকে সর্বোৎকষ্ট গো-জাতি বলা! যাইতে পারে। | 

ব্রিচিনাপল্লী, মছুরা' তিনিভেলী, অনস্তপুর, বেনাটে প্রভৃতি জেলায় বৃহৎ 
বৃহৎ পণ্ড প্রদর্শনী ও মেলায় ইহারা সর্বোৎকৃষ্ট গো বলিয়া স্থিনীরুত হইয়াছে । 

| মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি । 
্গাক্ষিণাত্যের মাজ্জাজ প্রেসিডেদ্ির- গোগণ ছয়টি দ্বিভাগে বিভক্ত । (৯) 
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মহীশূর (২) নেলোর বা অঙ্গোল, ৩ কাঙ্গায়াম (8) পলিফোলাম (৫) 

কগ্সিলিয়ান (৬) গমস্থুর | 

মহীশুর গো। 
মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির সমস্ত গোগণের প্রধানতঃ ছুইটি বিভাগ (১) নাছু দান৷ 

ব৷ নাথুদানা (২) দাছুদানা। এই প্রেসিডেন্সির প্রধান ছয় বিভাগের উৎকৃষ্ট 
গোগণের এক নাম দাছুদান! ব৷ বৃহৎকায়। মহীশুর, নেলোর, কাঙ্গায়াম পপিকো- 

নুু্জসপ্রভৃতি শ্রেণীর উৎকৃষ্ট গোগণের এক সাধারণ নাম দাছুদানা এবং এই সকল 
রর শ্রেণীর নিকুষ্ট গোর স্থূল সংজ্ঞা! নাছুদানা ব৷ ক্ষুদ্রকায় ৷ সাধারণ গ্রাম্য গো, দাছুদান। 

গো সকল অতি বৃহৎ স্থুলকায় ; ইহাদিগের সংখ্য। অল্প, কিন্তু ইহারা মুল্যবান, 

/যলিষ্টঃ ইহাদিগের আকার প্রায় এক। 

মহীশুর দেশীয় গে। | 
সমস্ত মহীশূর রাজ্যে এবং পূর্ব উপকূলে ছোট বড় ছুই জাতীয় গোরুই 

দেখিতে পাওয়া যায়। মহীশুর দেশে ছোট জাতীয় গ্রাম্য গোরু, নাছুদানার 

সংখ্যাই অধিক। গৃহস্থগণ ইহাদের সাহায্যে কৃষি কার্য করে এবং হুগ্ধের 

_ জগ্ত এই জাতীয় গাতী পালন করে। 
অবস্থাঁপন্ন কক ও ধনী লোকেরা দাছুদান৷ জাতীয় গোরু পুধিয়! থাকে । 

ইহাদের সংখ্যা অল্প, এই জাতীয় গোরু বৃহৎকায়, শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ হইয়া 
থাকে । ইহারা কঠিন পরিশ্রম করিতে পারে বলিয়াই ইহাদিগকে যান, বহনাদি 

কার্যে নিযুক্ত করা হয়। 

হালিকর, চিত্রলদুর্দ ও আলমবাদী এই তিন জাতীয় গোর এই অমৃতমহল 

শ্রেণীর অন্তভূক্ত। সাধারণ ঘোড়ার সহিত ঘোড় দৌড়ের ঘোড়ার যেমন পার্থক্য 
পৃথিবীর অন্ত গোর সহিত মান্দ্রাজি এই জাতীয় গোর তেমনই পার্থক্য । 

অন্ত মহাল গে । 

অমৃত অর্থ সুধা বাঁ ছুষ্চ, উহার মহাল। মহীশূর রাজ সিক্কা দেবরাজ উদিয়ার 
এই অমৃত মহাল জাতীয় গোর প্রতিষ্ঠা করেন। হায়দরালী ইহার পুর্ণগঠন 
করেন; “এবং টিপু সুলতানের দ্বারা ইহাদিগের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। 

৯৫৭২ হইতে ১৬০* থৃঃ অঃ মধ্যে বিজয় নগরের রাঙ্গপ্রতিনিধি বিজয় নগর 
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হইতে হালিকর 'জাতীয় গাভী আনয়ন করিয়া শ্তরীরঙ্গপট্টমে ইহার প্রতিষ্ঠা 

করেন। ইহাঁরাই অমৃত মহাল জাতীয় গোর আদি বীজ। তৎপরে এই সকল 

গে! মহীশৃর রাজগণের হস্তগত হয়। 

এই সকল গোরু ১৬১৭ থৃঃ অঃ হইতে ১৬৩৭ থৃঃ অঃ পর্যন্ত মহীশূরের রাজা 
স্টামরাজ উদদিয়ারের, ১৬৩৮ হইতে ১৬৫৮ থৃঃ অঃ পর্য্স্ত কাস্তিরব নরেশ রাজ 

উদ্দিয়ারের ও তৎপর ১৬৭২ হইতে ১৭০৪ খুঃ অঃ পর্্যস্ত সিক্কা দেবরাজ 

উদ্দিয়ারের অধীনে থাকে । সিক্কা দেবরাজ এই গো জাতির পপ্রণুলী বন্ধবু, 
প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশেষ উন্নতি করেন। তিনি নানা স্থান হইতে অতি উৎকুষ্ট জাতীয় 

গো আনাইয়া তাহার গো সংখা বুদ্ধি করেন। তিনি এই সকল গোরু চৰিবার 

মাঠ অর্থাৎ গোষ্ঠ নির্দিষ্ট করিয়া দেন। তিনি তীহার রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে, 
২১০টি কবল অর্থাৎ গোষ্ট স্থাপন করেন। এখনও এ সকল কবল বর্তমান আছে । 

বার মাস গোঁচারণের সুবিধার জন্য এই সকল কবল শীত গ্রীষ্ম ও বর্ধাকালের 

উপযোগী ভাবে ব্যবস্থা করিয়াছেন। গোসকল এই সমস্ত কালে শ্বচ্ছন্দে চরিয়া 

বেড়ায় ও নানা জাতীয় ঘাস খায়। তজ্জন্যই ইহারা এত বৃহদাকাঁর ও বলিষ্ঠ 

হইয়৷ থাকে । সিক্কা দেবরাঁজ উদ্দিয়ারের সময় হইতেই এই গো-বিভাগ রাজ্যের 
একটি বিভাগ বলিয়া গণ্য হয়। তিনি বৎসরাস্তে গোগণের সংখ্যা নিরূপণ 

করিতেন এবং স্বীয় নামের একাংশ দ্বারা গরোগণকে চিহ্নিত করিতেন । এবং 

এই বিভাগ হইতে রাজ সরকারে দুগ্ধ মাথন সরবরাহ করা হইত। সিক্কা 

দেবরাজ এই বিভাগের নাম বেণীচাঁবাদী বাখিয়াছিলেন। হায়দরালী সিংহাসন 

অধিকার করিলে এই সকল গোরু তাহার হস্তগত হয়। তিনি নাগোররাজও 

অন্তান্ক রাঁজগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদের গোরু আনয়ন করিয়া নিজের গে। 

'খ্যা বৃদ্ধি করেন। রাজোর নানা স্থানে তাহার ৬০ হাজার বলীবর্দ ছিল। 

তিনি এই সকল বলীবর্দ যুদ্ধাভিযানে রসদাদি স্থামাস্তরিত করা, কামান টানা 

গাড়ী টানা প্রভৃতি নানা কার্যে নিযুক্ত করিতেন। হায়দরালীর পুত্র'টিপু 
সুলতান সিংহাসনারোহণ করিয়া এই বিভাগের আরও বিশেষ উন্নতি করেন। 
তিনি সিক্কা দেবরাজের “বেনীচাঁবাদী” নাম্রে পরিবর্তে "অমৃত মহাল” নাম 
প্রদান করেন। তিনি হাগলবাদী ও পোলীগার জাতীয় গো আনয়ন করিয়া 

তাঁহার গো সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। তিনি এই বিভাগের জন্ বু আদেশ পত্র 
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চিন র নন ই লক আমেশ পথের বরা ইহাদের আহার 
বিহারের ব্যবস্থা ছিল। 

তিনি এই বিভাগে অনেক কর্মচারী নিধুক্ত করিযাছিলেন। আমলদারগণ 
বৃধদ্দিগকে প্রথমাবস্থায় হলবহন, যানবহন, কামান টানা আদি নানা কাজ 
শিক্ষা দিতেন। বৎসরাস্তে গোর সকল গণনা করা হইত। তখন টিপু 
সুলতান স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে উৎকৃষ্ট গোর অন্ঠ পুরস্কার বিতরণ 

করিতেন। তাহারপর ইংরাঁজ কর্ম্চারীগণ এ সকলের কার্য্য পরিচাষন 
শর্ত হত 1২৩ 1৬ 

চেলাম ক্রমের রিনা? হায়দর আলী এই সকল বলীবর্দের সাহায্যে দিনে 

১০ শত. মাইল পথ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তিনি যুদ্ধে 
“পুনঃপুনঃ পরাজিত হইয়াও এই সকল গোরুর সাহায্যে এত ক্রত পলাইতে 

পারিতেন, যে তাহার একটি কামানও শক্রর হস্তগত হইত না। এই সকল গো 
সৈম্তগণাপেক্ষা ভ্রুত চলিতে পারে । টিপু স্থুলতান এই সকল বলীবর্দের সাহায্যে 

জেনেরেল মেডোর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া বেদনোর নগর উদ্ধারারে৫থে ২ দিনে 

৬৩ মাইল পথ ও এক মাসে দাঁক্ষিণাত্য অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
ডিউক অব ওয়েলিংটন এই সকল গোরুর সাহায্যে আশ্ধ্যঙনক ক্রতগতিতে 

ুদ্ধ যাত্রা করিয়া সামরিক কর্মচারীগণের বিম্ময্প উৎপাদন করিয়াছিলেন। 
এবং তিনি পেনিনম্ুলার যুদ্ধে এই সকল গোরুর সাহাষ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন 
নাই বলিয়া পুনঃপুনঃ ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই সকল বলীবর্দের 

দ্রুতগতি, পরিশ্রম ও কষ্ট সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে নিজে যাহা! দেখিতে পাইয়াছিলেম, 
তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং তিনি তাহাদের উপর তদানীন্তন ভারতের 
সর্ধপ্রধান সেনাপতি টুয়ার্ট সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়! ছিলেন । 

১৮৪২ খুঃ অঃ কাপ্ডান ডেভিডসন সৈম্তগণসহ কাবুলে প্রেরিত হন ; তখন 

“তাহার সঙ্গে ২৩০টি অমৃত মহল জাতীয় বলীবর্দ ছিল। তিনি এ সকল 
বলীবর্দের সাহায্যে যুদ্বোপকরণসহ আশ্চর্যজনক ক্রতগতিতে টিরা পর্বতের 
মধ্যগত ছূর্গম গিরিপথ অতিবক্রম করিয়! যাতায়াত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।, 

তাহার পর তিনি এই সকল গোরুর নুখ্যাতি করিয়! রিপোর্ট দিয়াছিলেন। এই 
র্াবর্দ তখন ১৬ ঘন্টার অধিক সময় গাড়ী টানার কার্ধ্ে নিষুক্ত থাকিত। 

৯৯ 



| ৮২ 

১৮০৮ খুঃ অঃ মহীশূরের কমিশনার তাহার রিপোর্টে এই সকল বলীর্বদা 
পরিশ্রমী, কষ্টসহিষু, সৈ্যগণাপেক্ষা দ্রুতগামী এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেণীর গোরুর 
মধ্যে ইহারা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ১৮৯৯ খৃঃ অঃ প্রফেসর 
ওয়ালেসও এই জাতার গোর গঠন প্রকৃতি সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে এ মত সমর্থন 
করেন। 

টিপু স্থলতানের পর এই সকল গো ইংরাঁজ গভর্ণমেপ্ট হস্তগত করিয়া মহীশূর 
রাজের উপর কতৃত্ব ভার অর্পণ করেন। টিপু সুলতান তাহার সৈন্তগণের কার্ধা- 

কারিতার জন্য এই নকল গোর উপর নির্ভর করিতেন। কিন্তু'মহ।শুর রাঁজে, 
তদ্রুপ কোন অভিপ্রায় না থাকায় ১৩ বংসর কাল তাহার কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়া 
এই সকল গো! নিব্বংশ হওয়ার উপক্রম হইলে ১৮১৩ থুঃ অঃ ইংরেজ গঞ্দর্মেন্ট 
স্বহস্তে এ সকল গোর কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিয়া মান্দ্রীজের কমিশনার হাড়ি 
সাহেবের উপর তত্বাবধানের ভার স্তস্ত করেন। : তৎপরবর্তী ১০ বৎসরের মধ্ো- 
এই সকল গোরুর বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। ১৮৪০ খুঃ অঃ মহীশুররাজের ও 

হংরাজ গভর্ণমেণ্টের অমৃত মহল গোরু একত্রিত হয়। ১৮৬০ খুঃ অঃ গভর্ণমেন্ট 
এই ডিপাটমেন্ট উঠাইয়! 'দিয়া সমস্ত গোকু বিক্রয় করিয়া ফেলেন। ১৮৬৬ খুঁঃ অঃ 

ইংরাজ গভর্ণমেন্ট এই নকল গোরু পালন আবশ্তক বিবেচনা করিয়া! মহীশ্ররাজের 
সাহায্যে এই বিভাগের পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন। তখন এই সকল গোরু সংগ্রহ 
করা অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল । 

কারণ মিশরের পাশা এই জাতীয় অনেক গোরু ক্রয় করিয়। স্বরাজ্যে লইয়! 
গিয়াছিলেন। মহীশুরের মহারাজাই ইহার অধিকাংশ গোরু খরিদ করিয়। 
রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক বহু অন্থুসন্ধান ও বহু চেষ্টার পর ১৮৭০ খুঃ অঃ 
চারি হাজার গাভী ১০ শত ষাঁড় মংগ্রহ করিয়' এই ডিপার্টমেন্ট পুনর্গঠিত কর 
হয়। তৎপর ১৮৮৩ থৃঃ অঃ গভর্ণমেন্ট এই ডিপার্টমেন্ট মহীশূররাঁজাকে 
সোয়া ছই লক্ষ টাকাতে ছাড়িয়া দেন। মহীশুররাজ প্রতিবংসর ২০৭ শর্ত 
বৃষ দিয়া থাকেন, তজ্জন্ট তিনি কতক টাকা মূল্য স্বরূপ প্রাপ্ত হন। দা 
এই সকল গোরু মহীশুর বাঁজের কর্তৃত্বাধীনে আছে। তিনি এই ডিপার্টমেন্টের 
জন্ত অনেক কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। কর্মাচারীগণ গোকু৮ জন্ম মৃত্যু 
রেজেষ্টারী করেন ও মাসে মাসে রিপ্রোর্ট দেন। 



রন. 
মহীশূর রাজের সামরিক ক্বন্মচারীর রিকট পরে লিখিয়। এই জাতীয় গোক : 

থবিদ করিয়া! আনিতে পারা যায়। একটি বৃষের মুলা ১০২ শত টাকা । 
ভাল এক জোড়া বলীবর্দের মূল্য ৫০০২ টাকা পর্ধাস্ত হুইয় খাকে। এই জাতীয় 
দক জোড়া বলীবর্দ অতান্ত ভারী বোঝাইপূর্ণ 

শকট বালুকাময় স্থানের উপর . 
দিয়া টানিয়! লইয়া যাওয়ায় উহা৷ ৮০০২ টাকাঁয় বিজ্রীত হইয়া ছিল। হাঁধিকার 
৪ হাগলবাঁদী ও চিত্রলছূর্ন এই তিন জাতীয় গোরু ১৮৬০ থুঃ অঃ পর্ধাস্ত 

ইন্ভারা অমিশ্রিত অবস্থায়ই ছিল। তাহার পর ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট এই 
দি্টমন্ট উঠইয়া দিয়া যখন ১৮৬৬ থুঃ অঃ উক্ত ভিপার্টমেন্ট পুনর্গঠনের 
চেষ্টা কবেন তখন হইতে এই তিন জাতীয় গোরুব পরস্পব সংমিশ্রণ এবং 
এই তিন জাতিব সহিত অপর জাতীয় গোর পরস্পর সংমিশ্রণ দেখিতে 

/পাওয়া যায়। উপরোক্ত তিন জাতীয় গোরুর আকৃতি প্রায় একবরপ। 
ইনাঁদের পরস্পবের মধ্যে সামান্য মাত্র প্রভেদ আছে । এই জাতীয় গাভীগণ হ্বল্ 
চগ্ধবতী। প্রতাহ /২ দের দুগ্ধ দিয়া থাকে । ইহার প্রধান কারণ এই সকল 
গোরু এক প্রকাব বন্য অবস্থায় থাকে । 

মহীশররাজের এই সকল গোরু বন্থুপাঁলে বিভক্ত। এক একটা পালে 

সাধারণতঃ ২** গাভী ১০০ বকন ১২টা ষাঁড় ও বাছ্বাদি থাকে ও একজন 

পালরক্ষক ও ২ জন মণ্ডল থাকে । গোক্ুর সংখ্যান্ত্রপারে এক একটী পালের 

জনা ৩ হুইতে ৯টা পর্য্স্ত গোষ্ট বাঁ কবল নির্দিষ্ট আছে। সমস্ত পাল 

আবার ১৪ ভাগে বিভক্ত । এক একটী ভাগে ২৩টী পাঁলও থাকে । এক 

একটী ভাগের জন্য এক একজন দারোগ! তত্বাবধাঁনের কার্য্যে নিযুক্ত আছে। 

শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে প্রত্যেক পাল পৃথক্ করিয়া গণনা করিয়া অপরুষ্ট গোর 
বাছিয়া ফেলিয়া উৎকৃষ্ট অচিহ্নিত গোরুগুলিকে দাগ দিয়া চিহ্নিত কর] হয়। 

বৃষ-বৎসগুলি ১1 দেড় বৎসরের হইলে তাহাদিগকে বলীবর্দ করা হয়। 

৪ চাঁরি বৎসর বয়সে পাল হুইতে পৃথক করিয়া ৫ বৎসর পর্য্স্ত শিক্ষ। দেওয়! 
ভয় ৭ সাঁত বৎসর বয়সে পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়া ১২ বৎসর পর্যস্ত সবল থাকে 
তৎপর ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া! ১৮ বৎসর বয়সে প্রাণ ত্যাগ করে। 

নাঁছুদা/া৷ ও দাছুদানা জাতীয় গোরুর সংমিশ্রণে এক প্রকার গরু উৎপন্ন 

হইয়াচতাহাদিগকে ইগোস্থ বা শাস্ত গোস্গু বলে। 



"বুধ ও বলীবর্দ সকল টির জীনানন্ প্রসিদ্ধ ) ইহারা ৪৮ 
হইতে ৬০ইঞ্চি। উচ্চ হইয়া থাকে । : ইহাদের শরীরের উচ্চভার পরিমাণে 
ইহাদিগের বক্ষঃস্থল অনাধারণ গভীর এবং বিস্তৃত, পৃষ্ঠদেশ লম্বা এবং 
বিভতৃত। স্বদ্ধদেশ ও পাদঘয় সুগঠিত ও হুদু। ইহার! অত্যন্ত কর্মঠ ও 
উগ্র। দৈন্যদিগের গতি হইতে ইহাদের গতি দ্রুত। ইহাঁদের শৃঙ্গ ২৩ 

ফিট লম্বা, ভ্রমশঃ সরু, অগ্রভাগ অতি তীক্ষ, সমথদিকে বক্র হুইয়া 
পরস্পর অগ্রভাগের নিকট সংলগ্। ইহাদের চক্ষু বৃহৎ ও কৃষ্ণ বর্ণ, মস্তক 
উন্নত, গ্রীবা সুন্দর, গলকম্বল, ককুদ উপযুক্ত আকারের -হুট্য়া ব্বীচক। 
গাভীগুলি সাধারণতঃ শুরক্লবর্ণ, বৃষগুলি ধূসর অথবা! কৃষ্ণবর্ণ, ইহারা কর্মঠ 
ও কষ্টসহিষ্ণ । ভার বহন পূর্বাক ইহারা দীর্ঘ পথ ত্রত গমন করিতে 

পারে। ইহাদিগের পায়ের কৃষ্চবর্ণ খুর ও সুগঠিত পদ সকল দুঁরাই ইহা- 
দিগের শক্তি ও সামর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই জাতীয় বৃষের সাধারণ . 
গুণ এই যে তাহারা অল্পভোঁজনেও অধিকক্ষণ পরিশ্রম করিতে পারে । 

হালিকার জাতীয় গো । 
অমৃত মহাল গোরুর মধ্যে ইহা একটী উৎক্কষ্ট জাতি, ইহাদের উৎপত্তি 

সম্বন্ধে একটা কিংবদন্তী এই যে, হায়দর আলি দক্ষিণ হইতে ২০* শত ব্রাহ্মণী 
গাভী আনিয়। মহীশূর রাঁজোর কবলে ছাড়িয়া দেন। এই সকল গাভী ও 

কৃষ্ণসারের সংবোগে হালিকর জাতী উৎপন্ন হইয়াছে । এই কিংবাস্তীর মূল 

কারণ এই যে, ক্কষ্ণসারের স্থায় এই সকল গোরুর চক্ষুর নিকট একটা চিহ্ন 
আছে। ইহাঁদিগের পদ সকল দীর্ঘ ও সরু এবং ইহারা অত্যন্ত দ্রুতগামী । 
এই জাতীয় গাভী ও বুষের আকুতি প্রায় একরূপ। ইহারা একপ্রকার বন্য 
গোরু। মামান্য পরিমাণ ছুগ্ধ দিয়া থাকে । 

এই জাতীয় গোরুর মধ্যে গোজদাতৃভূ নামক একটা উওক্্ট শ্রেণী আছে: | 

চিত্রলদূর্গ। 
ইহারা হালিকর .জাতীয় গোরুর সদৃশ ।' কিন্ত আকারে কিছু ছোট। 

হহাদের মস্তক ক্ষুদ্র ও ধর্বাকৃতি, গলকম্থল সরু। 

কপ্সিলিয়ান গোঁ । নু 
মদুরা জিলায় কাম্বাম নামক অঞ্চলে এক জাতীয় লোক আঁ তাহা- 



৮৫3 
দগকে কপ্সিলিয়ান বলে। তাছাদিগের গো সকল এই নামেই অভিহিত হুয়। 
এই জাতীয় লোক কেনারীর আদিম অধিবাসী । ইহাঁদিগের স্থুগোল, কর্ণ, 
ধর্বাকৃতি এক জাতীয় গো আছে উহীরা তাহাঁদিগের ছাতক দৌড়ের সন্ত 
প্রসিদ্ধ। এই জাতির প্রথম এই অঞ্চলে আসিবাঁর লময় এই প্রকার গো 
সঙ্গে আনিয়াছিল। তথাক়ও তাহাদের এই দৌড় ছিল। ইহার্দিগকে কেনারী 
ভাষার দ্েভারু আঁভূ এবং তামিল ভাষায় তাখিরান মছু বলে, এ উভয় কথায় 
অর্থ পন্বর্গীর দল” ইহাদিগের দুগ্ধ দোহন করা হয় না, ইহারা কেবল জনন 

বার্ধো শ্বহন জম্্প এই জাতীয় গোসকলকে কবর দেয়, মৃত্যুর পর 
ইহাঁদিগের গাত্রে চামারের অস্ত্র প্রয়োগ করিতে দেওয়া হয় না, ইহাদিগের সর্ধ 

প্রধান গোব নাম, “পল্লাছু আভু* ইহাদ্দিগের মৃত্যু হইলে অন্য গো 
হহতে পল্লাছ' -আভূ নির্বাচিত হয়। উহা এক অদ্ভুত প্রথা । এই 

নির্বাচনের ধিন স্থির হইলে এ দিবস, সমস্ত গো একস্থানে উপস্থিত হয়) 

এবং পান, স্থপারি, কলা, কর্পুর প্রভৃতি একত্র আনীত ও উৎসর্গাক্কত 
হয়। ততৎপরে এক আটি আক গোগণের সম্মুথে রাখা হয়। এবং সকলে 
অত্যন্ত ব্যগ্র দৃষ্টিতে লক্ষ্যকরে যে কোন্ বৃষ উহা প্রথম স্পর্শ করে, যে বৃষ 

উহা প্রথম স্পর্শ করে, সেই ভবিষ্যতে প্পল্লাহু আত” অর্থাৎ নুতন রাজবৃষ 
বলিয়া স্থিরীককৃত হয়। তখন তাহার গলায় বরমাল্য প্রদান করিয়া ও কুম্কুম্ 

জাফবাণ প্রভৃতি দিয়া তাহাকে রীতিমত এ পদদে অভিষিত্ত করা হয়। 

তখন তাহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া সকলে মনে করে। এবং তখন উহাকে 
নন্দগোপালস্বামী বলিয়া অভিহিত করে । 

আলমবাদী জাতীয় গো । 

ইহাঁদিগকে মহাদেবেশ্বর বেত! বলে। কারণ মহাদেবেশ্বর নামক হাটে 

তাহারা আঁক পরিমাণে বিক্রীত হইয়া নানা স্থানে নীত হয়। কাবেরী 

নদীর তীরবত্ী আলমবাদী স্থানের নাম অনুসারে ইহাদিগের আলমবাদী 

নাম হইয়াছে । কাবেরী নদীর উভয় তীরবর্তী ভূভাগ ইহাদের নিয়ত বাস- 

স্থান বিধায় ইহাঁদিগকে কাঁবেরী বা বেটশাল গোরুও বলে। 

এই নকল জাতীয় গোরু ভারতবর্ষের বাহিরে সিঙ্গাপুর, পিনাং, যাঁভা, 

কনো প্রভৃতি নান৷ স্থানে নীত হইয়া থাকে । গত কয়েক বৎসর মধ্যে 

) 



1 
এই জাতীয় প্রা্থ নয হাজার গো নাগাপইন হত পিনাঙ্গে প্রেরিত হইয়াছে। 
মহীপূর জাতীয় গোক্ষর মধ্যে ইহার! ঘণিষ্ঠ ও ধৃহদাকার বিশিষ্ট । 

নেলোর গে বা গঙ্গোল। 

নেলোর, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্দির অন্তর্গত একটা জিল!। নেলোর গোঁরুকে 

আঙ্গোল জাতীয় গোরুও বলে। ইহার! ভারতের সর্বত্র, দক্ষিণ আমেরিকায় 
ও পৃথিবীর অন্যান্ঠ স্থানে সুপরিচিত। নেলোব গোঁগণ, মহীশূর গোগণ 

হইতে কতকগুলি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পৃথক । ইহার অতি বৃহদায়তন বিশিষ্ট । 

খুব শীস্ত ; সুদীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম কবিতে পটু। মহীশৃব' গৌগ সডক ও 

ভাল রাস্তায় অতান্ত দ্রুত চলিতে পাবে । উহ|বা অতীব তেজন্বী । চলিবাব 

সময় ইাদিগের পায়ের খুরেব উচ্চ হয়। ইহারা দাছুদানা অর্থাৎ বড , 
এই জাতীয় গাভীগণ দৈনিক ছয়, সাঁত (সব দ্রপ্ধ দেয়। বৃযগুলি 

অত্যন্ত বড় ও শক্তিশালী, উহাদের মস্তক লম্বা । ললাট প্রশস্ত চক্ষু 

লম্বা ও বড়, চক্ষুর চাবিধারে অর্ধ ইঞ্চি পরিমাণ কাল দাগ আছে। 

ইহাদের নাভি ও গলকন্বল বৃহৎ ও দৌঁছুলামান, বগল লম্বা ও ঝুলাঁন। 

ইহাদের শিং ছোট ও মোটা, স্বন্ধদেশ খর্দধ ও মোটা, ককুদ্দ আছে, শরীব 

মোটা; বড় গোরুগুলিব উচ্চতা ৬৩ ইঞ্চি ও ককুদ্রে পশ্চাদ্ভাগের 

বেড় ৮৪ চৌবাশী ইঞ্চি পর্যাস্ত হইয়া থাকে । ইহাদেব গলকম্বল ও গীধান 

স্ুবৃতৎ ও ঝুলান। ইহাদেব রং সাধারণতঃ সাদা ও কাল, ইহাদের শ্বভাব শান্ত। 

এই জাতীয় বলীবর্দ মহীশূর গৌরুব স্তায় কষ্ট সহিষ্ণ না হইলেও ইহাঁবা! অতান্ত 

ভারী বোঝা টানিতে পাবে। ইহাদের এক জোড়া বলীবর্দকে ১০*/০ মণ 

বোবাইপূর্ণ গাী টানিয়া লইতে দেখা গিয়াছে । এই প্রদেশেব গাতীসকল 
বৃহৎ, সাধাঁবণতঃ ধূসব অথবা শুত্রবর্ণ বিশিষ্ট। এখন নানাবিধ মিশ্রবর্ণের 

গাভীও তথায় দুষ্ট হয়। বোম্বাই প্রদেশের কৃষ্ণা. .নর্দীর তীরবর্তী গো সকল 

এই জাতীয় বটে। ইহাদের কমি কোন বলীবর্দ মধ্যমাকৃতি। ইহার! গে; 

শকটে এবং ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বিশেষতঃ মাঁদ্রাজের উত্তবা্চলে 

&ঁ সকল বলীবর্দ অধিক পবিমাণে বাবহৃত হয়। ইহার্দেব পৃষ্ঠদেশ সরল ও ক্ষুদ্র 
বক্ষদেশ গভীর ও বিস্ৃত। প্গুলি পরিষ্কীর, স্থূল, সরল, এবং (শুক ফাঁক্। 

ইহাদেব চর্ম অতি নরম এবং লুল্স ও ক্ষুদ্র লোমরাজি ছার! আবৃত। উৎকৃষ্ট 



1 ৮ 
এক জোড়া গাতীর মৃঙ্গা ১০০২ হইতে ৩.২ টাকা পর্য্যন্ত ও একজোড়া 
বলীবর্দের মূল্য ২০০২ টাকা -হইতে ৩৫০২ টাক1 পর্য্যন্ত হইয়া থাকে । 

১৯০৬ খুঃ অঃ এই জাতীয় ২০০ শত উৎকৃষ্ট গে দক্ষিণ আমেরিকায় ব্বেজিল 

প্রদেশে নীত হইয়াছে । তথায় এই জাতীয় গোরুর অত্যন্ত আদর 

কাঙ্গায়াম জাতীয় গো । 
ইহাদের মধ্যে বড় ও ছোট ছুইটা শ্রেণী আছে। কাঙ্গায়াম কৈম্বাটুর মহুরা 

৪ ব্রিচিনাপল্লি প্রভৃতি স্থানে এই জাতীয় গো দুই হয়। ইহার! দৈনিক ৮।৯ সের 

দুগ্ধ দেয় । ইহাদের সাধারণতঃ বর্ণ সাদী, কিন্তু লাল, কাল বর্ণেরও এই জাতীয় 

গোকু দৃষ্ট হয়। 
রি জেলিকাট জাতীয় গো। . 

মছুরা জেলা়"”ও তৎপার্খবর্তী স্থানে এবং পেরিয়া নদীর তীরবর্তী প্রদেশে 

এই জাতীয় গোরু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদ্দিগকে কিলাকাতও বলে। ইহারা 
আকারে ছোট। এই জাতীয় গাভী দুগ্ধবতী নহে, কিন্তু বুষগুলি শকট লইয়া 

ঘণ্টায় ৫1৬ মাইল দৌড়িতে পারে। 

জেলিকাট শব্দের অর্থ পত্রালঙ্কার। মছুরা অঞ্চলে এইরূপ রর খেলা 

প্রচলিত আছে যে, তাহাতে বুষের শূঙ্গে জাল রঙ্গিন কাপড় বাঁধিয়া ছাড়িয়া 

দেওয়া হয়। যে কেহ এই বুষ-শৃঙ্গ হইতে উক্ত বন্ত্র উন্মোচন করিতে সমর্থ 

হর, সে পুরস্কৃত হয়। এইরূপ বস্ত্র উন্মোচন করিতে গিয়া অনেকে আহত ও 

নিহত হয়। এই খেলার ষাড়কে জেলিকাঁট বলে; তজ্জন্ত এই জাতীয় গোরুর 

নাম জেলিকাট হইয়াছে। 

তাঞ্জোর দেশীয় মেনা-গো। 
তাঞ্জোর প্রদেশে এই জাতীয় গোরু দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গোর 

কাঙ্গায়াম জাতীয্ম গোরুর স্তায়, কিন্তু ইহাদের শিং নাই ও কাণের কতক অংশ 

কাটা। তাঞ্জোরবাসীগণ গো বৎসের শুর্গোদগমের সময় হইলে তপ্ত লৌহ 

শলাংণ দ্বার! শৃঙ্গ পোঁড়াইয়! দেয় ও কাঁণের কতক অংশ কাটিয়া দেয়, তজ্ন্ই 

ইহাদিগকে ভি জাতীয় বলিয়া বোধ হয় । 

গঞাম /জলায় গমশুর তালুকে এক প্রকার ছোট জাতীয় গোর দেখা যায় 

তাহার্গিগিকে গমশুর জাতীয় গরু বলে। 



[৮৮] 

পশ্চিম ঘাট গো। 
দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমঘাট গিরির সন্নিকটবর্তী স্থানে মালবারী, কঙ্কণ, বোম্বাই 

ও আরবী এই চারি শ্রেণীর গো! সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়। এই প্রদেশীয় গো সকল 
ক্ষুদ্রকায় অরণ্য গোর ন্যায় ; ইহারা অধিক ছুপ্ধবতী হয় না । ইহাদের গঠন বলি 

ও ছাড় মোটা এবং স্থুগঠিত । ইহারা কৃষিকার্য্যে বেশ পটু । ইহাদের ককুদ 

অতি সামান্ত, কাণ মাঝারি । 

কন্কন গো । 

ইহারাও এক প্রকার বন্য গো। ইহারা নানাবর্ণের হইয়া থাকে। শিং 

মোটা ও বক্র। ইহাদিগের ছারা গোশকট টানার কাধ্য অতি সুচারুরূপে 

সম্পন্ন হয় । ইহ্থারা' শকট লইয়া! ঘণ্টাঁয় ৬।৭ মাইল যাইতে পালে ৬ 

মারহাট্রা গে । 

ইহাদিগের মধ্যে ৩।৪টী ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে, প্রধানতঃ এক জাতীয় 

গো আছে যাহার মুখ ও পা গুলি কাল রঙ্গ বিশিষ্ট । মুখের নীচে হইতে 

সম্মুথের পায়ের মধ্য পর্য্যন্ত একটী বাদামী ভোর দৃষ্ট হয়। ইহার! কৃষিকার্ষ্যে ও 
ভার-বহন কার্যে বিশেষ পটু। 

আরবি গো। 

আরব দ্বেশীয় এক শ্রেণীর গো পশ্চিমঘাট প্রদেশে দৃষ্ট হইয়া থাকে! 

ইহারা অনেক অংশে নেলোর গোর মত, কিন্ত তেমন কষ্ট সহিষ্ণু, পরিশ্রমী, 

কর্ধৃঠি বা বলিষ্ঠ নহে । ইহার! ক্ষুদ্রকায়, ইহাদের অঙ্গও সুগঠিত নহে। 

আফগানিস্থান ও পারস্ত দেশীয় গো । 

কাবুল ও পারস্ত দেশের গো ভারতের গোর স্তাঁয় গল কম্বল ও ককুদ যুক্ত 

গাভীগণ যথেষ্ট ছুপ্ধবতী। এই সব গো জাতীয় উন্নতির জন্ত বিশেষ চেষ্ট 
বা উদ্যোগ নাই। তবে কাবুলের গোগণ পর্বতের সানুদেশস্থিত গ্নচার 
ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া কাবুলি মেওয়া গাছের পাতা ও "নান! প্রকার পুষ্টিক; 

গঁষধধি আহার করিতে পারে। কাবুলের কোন কোন গো ভারতীয় মুলতানি 
জির জাতীয় গোর স্তায়। 





এবানডিন এন্সাস বুষ 

এবাডিন এঙ্গাস গো 
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সিজাপুর, পিনাঙ্গ, মালয়, চান ও জাপান দেশায় গে 
মোঙ্গলীয় জাতি মাত্রই গো ছুপ্ধ পান-বিমুখ ছিল, তবে এখন ইহারা 

পাশ্চাত্যবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ও ইংরেজদিগের অন্থুকরণে মাখন, পনীর, ও 

দুপ্ধীদির ব্যবহার করিতেছে । এই সকল স্থানের গোগণ রীতিমত ঘাস 

পায়। গোগণ বলিষ্ঠ, কর্মঠ ও হল চালনে দক্ষ। পিনাক্গ ও শিঙ্গাপুরে, 

দক্ষিণ ভারতের মান্দ্রাজ প্রদেশীয় বিস্তর 'মহীশূর জাতীয় ও আলমবাদী-গো 
নীত হইয়াছে । 

ইংলন্তীয় গে!। 

ইংলগডের গো দিগকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভাগ করা যায়। 

প্রথম । _ইংলও ও ওয়েল্সের গো। | 
দ্বিতীয়। স্বটলেও্ড গো। 

তৃতীয়। আইরিশ গো । 

চতুর্থ। ইংলগডের দ্বীপ পুঞ্জের গো। ইহারা ইংলও ও ফান্স দেশের 'মধ্যবস্থী 
ইংলিশ চেনেলের অধিবাসী । প্রথমোন্ত বিভাগে ১০টী উপবিভাগ আছে। 

১ম। সটহরণ ঝ কুত্রশৃঙ্গী। ৬্। লঙ্গহরণ বা দীর্ঘ-ুঙ্গী। 
২য়। লিঙ্ককলন সায়ার। ৭ম। লাল রঙ্গের শৃঙ্মহীন। 
ওয়। হেরিফোর্ড সায়ার । ৮ম। ডারহাম। 

৪র্থ। নর্থ ডিভন। ঈম। সাসেক্স! 

€মে। সাউথ ডিভন। ১০ম। ওয়েল্স। 

স্কটলীয় গো। 

১। এবার্ডিন এলাস। ৩। ওয়েষ্ট হাইলেগার। 

২1 গলওয়ে। ৪1 আয়ার সায়ার। 

আইরিশ, গো। 

১। কেরি ডিকৃসিটার | ২। ডিক্ সিটার। 

ইংলিশ দ্বীপপুঞ্জের গো । 

১ জাসি। ২1 গার্ণসি | 

২ 



| 

ত। 

১। 

র্ 

১। 

| 

৩। 

৪। 

৫। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, ইংলগ্ডে আদৌ উৎকৃষ্ট গো ছিল না। দীর্ঘ-শৃঙ্ 

বিশিষ্ট শুভ্র বর্ণের বন্য গো, ইংলগ্ডের নানা অরণ্যে দৃষ্ট হইত। এই সকল 

গোগণের মধ্যে নানা বর্ণের একশ্রেণী শৃঙ্গহীন গে! দৃষ্ট হইত। এতঘ্যতীত 
রোমান দিগের আনীত ও শূঙ্গহীন এক জাতীয় গো ছিল। কিন্তু ইহারা 

কোন্ জাতীয় তাহ! নির্ণয় করা কঠিন। স্কুল কথা খুষ্টায় প্রথম শতাবীতে 
শৃঙ্গহীন এক জাতীয় গো ইংলগ্ডে দৃষ্ট হইত। ইহারা একটা তৃতীয় জাতি কি উক্ত 

দুই জাতীয় গে! হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা স্কঠিন। ইহার কোন 

ইতিহাস নাই) তবে অধিকাংশের মত এই যে বর্তমান ক্ষুদ্র-শৃঙ্গী গোগণ সঙ্কর 
জাতীয় গো। ইহাঁদিগের সম্বন্ধে সপ্তদশ শতাবীর পূর্বের কোন কিছুই জান! 
যায় না। সিনব্েয়ার নামক পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন, উহার সেক্সন্গণের 

শশার 
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ইংলগ্ডের গে নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । 

ছুগ্ধের জন্য 

জারসি | টি ৩। আয়ার সায়ার 
অল্ডার্ন 

গার্ণসি ] ] ৪। কেরী 

মাংস ও দুগ্ধের জন্য 

ক্ষদ্রশূঙ্গী ৩। লাল শূঙ্গহীন 
নিষ্কলন্ লাল ক্ুদ্রশূঙ্গী ৪। ডিকুস্টর_ 

মাংসের জন্য 

হেরিফোর্ড ৬। এবাডিন এঙ্গাস 

ডিভন্ ৭ গলও,ঁ 

সাসেক্স, ৮। ওয়েষ্ট হাইলেগ্ডার 

দীর্ঘশূৃঙ্গী ৯। ডিকিটার 

পেনক্রফ. এবং মার্টিন 

সট-হরণ বা ক্ষুদ্র শৃঙ্গী গো। 

আনীত বসটরাদ্ জাতীয় ৫ জাতীয় গো। ইহাদিগের পূর্বপুরুষ ১৬৯৫ খৃষ্টান মার্কহাম* 
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ও ১৭৪৪ খৃষ্টাব্বে+ ইলিশ, নিরচিত গ্রন্থে এই নকল গৌর রিলেষ বিবরণ 
প্রকাশিত হয়। এই জাতীয় গো সম্বন্ধে সিনক্রেয়ারের গ্রন্থ প্রামাণ্য । হোল্ডার 
নেস্ নামক জেলায় উহার প্রথম উৎকর্ষতা লক্ষ্য হয়। 

ইয়ার্ক সায়ার, ডারহাঁম ও টিজওয়াটারের নিকটবত্তখ স্থানে ইহা'র বিশেমব 
লক্ষ্য হয়। মিঃ কেলির উদ্চোগে চার্ল্স ও কলিঙ্গ নামর ছুই -ব্যক্তির যদ্্রে 

এই গে! জাতির উন্নতি আরম্ত হইয়! বর্তমান উৎকর্ষত! লাভ করিয়াছে । সবের 
নামক এক বৃষই এই উন্নত ক্ষুদ্রশূঙ্গী জাতির পূর্বপুরুষ । টমাস বুথ এনং 

বেইট্* নামক দুইবাজ্জি ১৭৯০ খৃঃ হইতে ক্ষুদ্রশৃঙ্গী গোজাতীর উল্তি কল্পে 
জীবন ব্যাপী ব্রত আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহাদের নিজ 

নিজ নামে ইহাদ্িগের দুইটা বিভাগ স্থাষ্টি করিয়া গিয়াছেন। . 

টাউন্লে নাঙ্ষ্ট একব্যক্তি এই গোজাতির উন্নতিকল্পে বিশেষ কৃতিত্ব এপ্রদশন 
করিয়া গিয়াছেন। নাইট লে, কোট, টর্ট প্রভৃতি গোপগণও বিশেষ মনোযোগ $$ 

অধ্যবসায় দ্বারা এই জাতীয় গোর বিশেষ উন্নতি করেন। নাইটলের ত্রিশরণসর 

পরিশ্রমের ফলে তাহার সাতাত্তরটা গোরু গড়ে ১২৫০২ বারশত পঞ্চাশ টাকা 

করিয়া বিক্রয় করিয়াছিলেন । 

বেইট বিভাগের অক্সফোর্ড নামক গো বংশীয় তিনটা গাভী ১৮৭২ থুঃ 

প্রত্যেকটী গড়ে ১৩২৭৫২ তের হাজার ছইশত পচাত্তর টাকা বিক্রীত হইয়াছে। 

নিউইয়র্ক সেলের বিক্রয়ে ১৮৭৩ খুষ্টান্ধে ডাচেজ বংশীয় পনরটা গে! প্রত্যেকটা 

৫৫১৬৫২ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে, গে! প্রদর্শনী ও গোগণের বংশাবলী 
(17614 1১099] ) রক্ষা করিয়া এই গোজাতিকে এত উন্নত কর হইয়াছে । 

ইহার! এখন বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত ৷ ইহার! যেমন সুশৌভন দর্শনীয় তেমনই 

দুগ্ধবতী এবং ইহাদের দুগ্ধে নবনীর ভাগও বেশী। একটী গাভীর এক দিবসের ছুগ্ধে 

/১ সের মাখন হয়। ইহারা আমেরিকা, কেনেডা, জান্মেনী, বেলজিয়াম, হলেও, 

নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফিনলেও, ইটালি, স্পেইন পটুগাল, ভারত, শ্তাম, 

জাপান, নিউজিলেও প্রভৃতি দেশে অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রীত ও নীত হইতেছে। 

ইহাঁদিগের গায়ের বং সাদা ও লাল, উজ্জল রক্তবর্ণ, মস্তক অপেক্ষাকৃত 
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কু) নাসিক! রক্তাত ও উন্নত, চক্ষু উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, শূকর, স্থল বক্র ও নত। 

গলদেশ লম্বা, স্থল ও দৃঢ়তা ব্যঞ্রক। বক্ষস্থল প্রশস্ত ও গতীর। সম্মুখের 

পদদ্ব্ন পেছনের পদদ্বয় হইতে হুৃম্ব । পৃষ্ঠদেশ গ্রীবা হইতে পুচ্ছ পর্য্স্ত একটা 

সরল রেখার স্যাঁয় দেখা যায়। 

গাভীগণের মস্তক অপেক্ষাকৃত বড় ও লম্বা; উধ্ন টি তায় বৃহৎ। ইহারা 

ইংলগ্ডে দুগ্ধ দান করে এবং ইহাদের মাংস, থাছ্ভের জন্য বাবহৃত হয়। যখন 

গাঁভীগণ ছুপ্ধহীনা হয় তখন তাহারা মোটা হইয়! যায়। গাভীগণ সাধারণতঃ 

১০/* মন উজনের হয়। জি 

ইার্দিগের আর একটা গুণ এই যে, এই জাতীয় ষাঁড়, যে জাতীয় গাভীতে 
উপগত হর, তাহাতেই তাহাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র শূঙ্গী গো উৎপন্ন করে। তত্জন্তই 

বিদেশে এই জাতীয় গাভীর এত আদর | ইহারা বৎসক্েক্খও২গালন পর্যান্ত 

ছপ্ধ দিয়া থাকে। কোন কোনটা ১৫ বদর এইরূপ ছুগ্ধ দেয় ও ২৭ বৎসর 

পর্য্স্ত জীবিত থাকে । 

লিঙ্কলন সায়ার লাল ক্ষুদ্র শৃঙ্গী গে! । 
ইংলগ্ডের আদিম বন্য ও পার্ধতীয় গোদিগের সহিত ফিজলেও, জাট্লেও, 

হোলগ্্রীন ওঁপনিবেশিকগণের সহিত তদ্দিগের স্বদেশ হইতে ৪৪৯ হইতে ৬৬০ 

্ষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংলগ্ডে আনীত গে! এবং পরবতী সময়ে ডাচ্গণের আনীত 
এবং ইয়র্ক সায়ার ও ডারহাম সায়ার হইতে আনীত ক্ষুদ্র শৃঙ্গী গোগণের সংযোগে 
এক উৎকৃষ্ট জাতীয় নিষ্কলন্ সায়ার লাল রঙ্গের ক্ষুত্র শৃঙ্গী গো উৎপন্ন হইয়াছে। 
কিন্তু ১৮৯৫ খুঃ ভঃ পুর্বে এই জাতীয় গোর তেমন কোন উৎকর্ষতা বাহিরে জান 
ছিল না। এখুঃ অবে লেঙ্কলন্ সায়ারের সর্ট-হরণ নামক সমিতি ঁ জাতীয় 
গৌর উন্নতির জন্ স্থাপিত হয়। এবং ১৯০৯ সনে এ স্থানে ৩২০টা ্ররূপ সমিতি 
গঠিত হইয়াছে। গোদিগের রেজেষ্টরী (135: 73০০?) হইয়াছে, তাহাতে 
৫৬২৬টা বুষের নাম রেজেষ্টারী হইয়াছে । রয়েল এপ্রিক্যালচারেল সোসাইটা 
অব ইংল্ডের কাডিফ নগরে একটি প্রদর্শনী হয়। তাহাতে এই জাতীর গে 
প্রদশিত হয়, তখন ১৯০১ খৃঃ অবে প্র সোসাইটা এই জাতীয় গো বিশেষ 

সম্মানহচক গো বলিয়া উল্লেখ করায়, এ জাতীয় গোর খ্যাতি ইংলগ, ইউরোপ, 
আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে বিবৃত হইয়া পড়িয়াছে।  *** 



[ ৯৩ ] 
এই জাতীয় গোর ইয়কসায়ার ও ডার্হাম প্রভৃতি ক্ষুদ্রশ্ঙ্গী গোর ন্যায়, 

বিশ্বেষত্ব এই যে, ইহাদের গায়ের রঙ্গ লাল। ইহারা কৃষিকার্য্যের জন্য উৎকৃষ্ট, 

কষ্টসহিষু, অল্লাহারী এবং সাধারণতঃ নীরোগ। ইহারা অক্রেশে ইংলগডের 
কঠোর শীত ও বর্ষার জল সহ করিতে পারে। ইংলগ্ডের কঠোর শ্লীতের সময় 
যখন পূর্বব-বায়ু বহিতে থাকে তখনও ইহারা অনাবুত স্থানে বাস করিতে পারে। 
গাভীগণ ছুগ্ধদান ত্যাগ করিলে অল্পদিনেই মোটা-সোটা হইয়! পড়ে। ১৮শ 
ব্তাব্বীর শেষ ভাগে মিঃ টার্নেল নামক গোপ দ্বারাই প্রথম এই জাতীয় গোর 

উন্নীত আরম্ত হয়। এই গোপাঁলক লাল রঙ্গের ষণড় দ্বার! গো জনন কার্ধ্য 
আরম্ভ করেন। এখন ইহাদিগের শতকরা ৯৮টা গোই লালবর্ণের হইয়াছে । 

কোট্স নামক পশুপালকের হার্ড বুকে (17671 [3০০]. ) এই জাতীয় ষণ্ডের 
তালিকা করা হয়। তাহার পর হইতে এই গোজাতির বিশেষ উন্নতি হইয়াছে । 

ফেভারিট ও কমেট নামক বুদ্ধ অতি উতকৃষ্ট। কমেট ও বৎসর বয়সে 
১৫০০০ হাজার টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল ও লেডি ও লা নামক গাভীদ্বয় 

অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ছিল। ইহাদের বংশধরেরাই এখন এ শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট 

গো। এই জাতীয় উত্কুষ্ট গাভী একদিনে 8৭1০ সের পর্যান্ত “ছুপ্ধ দিয়া 

থাকে । ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে চেটারটন নামক গো-পালকের এক প্রসিদ্ধ গাভীর 
আলকেম! নামক এক বৎসতরী হয়; উহার সহ একজিটারের মাঁর- 

কুইসের পঞ্চমডিউক নামক বুষের সংযোগে ভারকুইলিশ নামক এক বুষ 

হয়। তন্ধারা অতি অল্প সময়ে এঁ প্রদেশের গোজাতির আশ্চর্য উন্নতি 

সাধিত হইয়াছিল রয়েল লিঙ্কলন্ সায়ারের প্রদর্শনীতে উহারাই সর্বোচ্চ স্থান 

অধিকার করিয়াছিল। মিঃ ইভান্স নামক গো-পালকের বাথানের (19811) ) 

সুখ্যাতি সমস্ত পৃথিবীব্যাপী হইয়াছে । তাহার গোগণ ছুপ্ধ ও মাখন দানের জন্য 

ইংলগ্ডের বন্ুপ্রদর্শনীতে ও লগ্ন, ডাবলিন, বেলফাষ্ট প্রভৃতির ছুগ্ধপরীক্ষায় 

(11111: 00191 ) বহুবার সর্বোৎকৃষ্ট পুরষ্কার প্রাপ্ত হইয়াছে । ইহার একটা 

গো ৩৪ মাসে ৩৬৭৩ গ্যালন অর্থাৎ ৪৫৯/৫ ছুগ্ধ দিয়াছে । 

হেরিফোর্ড সায়ার। 

অষ্টাদশ শতাবীর পূর্বে এই জাতীয় গোর কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া 

কার না। উইজিয়ম মার্শেল সাহেব ১৭৯৬ খৃষ্টান্ে এক" পুন্তক- প্রণয়ন 
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করিয়াছেন, তাহাতে তিনি হেরিফোর্ড, ডিভন, গ্লীচেষ্টার এবং উত্তর ওয়েল্শ 

জাতীয় গোগণ মূলতঃ, এই জাতীয় গো হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিল মত 
প্রকাঁশ করিয়াছেন। ইংলগ্ডের হেরিফোর্ড সায়ারের ভূমি, জল ও বায়ু এই 

জাতীয় গোর পক্ষে বিশেষ উপযোগী; তজ্জনা তথায় ইহার! উত্তমরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত 

হয়। হেরিফোর্ড সায়ারের ক্ষকগণের বহু যত্ব ও চেষ্টার ফলে, এই জাতীয় 
গো বর্তমানে ইংলগ্ডের অত্যন্ত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে । 

১৮৪৬ খৃঃ অঃ মিঃ টিঃ সিঃ ইটন সাহেব হেরিফোর্ড গোগণের হার্ডরুধ 

লিখিয়াছেন। ১৮৩৫ খৃঃ অবে ইয়েট সাহেব তত্প্রণীত গো:পালন গ্রন্থে £থিয়া 
ছেন যে, এই জাতীয় গোর মুখ, গলদেশ ও উদ্ূর সাদা, শরীরের রং গা 

লাল। এই কারণে এই জাতীয় গোগণকে অন্তান্ত গোজাতি হইতে বাছিয়া 

লইতে পারা যাঁয়। অনেকে অনুমান করেন যে, অণ্টগ্মোরী জাতীয় গোর 

সহিত ইহাদের সঙ্কর উৎপাদিত হওয়াতে ইহাদের মুখের রং সাদা হইয়াছে । 

ইহাদের মুখের শ্বেতবর্ণ এই জাতীয় গোর বিশেষ চিহ্ন । 

বেঞ্ামিন টম্কিন্ন সাহেব এবং তাহার সন্তান সম্ততিগণ এই জাতীয় গোর 

উন্নতিকল্পে বনু চেষ্টা করিয়াছেন । তাহাদের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে এই 

জাতীয় গোর বিশেষ উন্নতি হইয়াছে । টম্কিন্নদ পরিবার পুরুষানুক্রমে গো 

পালন করিতেন,কিস্তু বেঞ্জামিন টম্কিন্স সাহেব এই বিষয়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি- 

লাভ করিয়াছিলেন। ১৮১৫ খুঃ অঃ টমকিন্স সাহেবের মৃত্যুর পর তাহার 
২৮টা গোরু গড়ে প্রত্যেকটী গো ২২৫০, টাকায় বিক্রীত হইয়াছে । 
«ই জাতীয় উৎকৃষ্ট গো সাধারণতঃ ২৩ হাজার টাকায় বিক্রীত হয়। এই জাতীয় 
গো অন্তান্ত বিষয়ে ইংলগ্ডের খর্বশূগী গোজাতির সমকক্ষ; কিন্তু তাহাদের 

মত দুগ্ধবতী নহে। ইহারা অতান্ত শান্ত ও ধীর। সহজেই মোটা হয়। ইহারা 

ধসের জনা সমধিক প্রসিদ্ধ। এই জাতীয় সকল গোরুই এক বর্ণের হয়। 

শরীরের অধিকাংশ ভাগের বর্ণ গাঢ় লাল। মুখ, মস্তক, গলদেশ বক্ষঃস্থল, 
শরীরের নিয়ভাগ, পদসকল, এবং লেজের নিয়ভাগ শ্বেতবর্ণ। লোম সফল 

কোমল, কোকৃড়ান, ও পরিমাণ মত লম্বা । বক্ষঃদেশ প্রকাণ্ড ও গভীর, শূঙ্*-সাদা। 
বৃষের শৃঙ্গ নিযনদিকে ও গাভীর শৃঙ্গ উর্দদিকে বক্র। ১৮৮৯ থৃঃ অঃ 
আমেরিক! দেশে এই জাতীয় শুঙ্গহীন ( মেনা ) গোক্ু উৎপাদিত হইয়াছে। 
অতি পূর্বকালে ইংলণ্ডে এই জাতীয়. গোর সাহাযো কৃষিষার্ধ্য করা হইত। 
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বর্তনানকাঁলেও মানচেষ্টারের নিকটবর্তী কোন কোন স্থানে এই জাতীয় গোর 

সাহায্যে কৃষিকার্য্য করা হয়। এই জাতীয় গো বহুদিন পর্য্যস্ত অনাবৃত স্থানে 

থাকিতে সক্ষম ৷ অস্্রীলিয়া দেশে সময় সময় বহুদিন ব্যাপী অনাবুষ্টি হয়। তখন 

ইহারা সবল দেহে ও সুস্থ শরীরে থাকে । বহুদূর পথ অতিক্রম করিয়াও 

অন্যান্য গোরুর স্তায় ক্লান্ত ও অবসন্ন হয় ন!। | 

১৮৫৫ খৃঃ ভারত দম্রাজী মহারাণী ভিন্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স এলবার্ট 

উইগ্ডিসরের ফেমিস গোশালায় এই জাতীয় গোর প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। 
তাঁর পর মহারাণি ভিক্টোরিয়া ও তদীয় পুর মহারাজ সপ্তম এডওয়ার্ড 
এই জাতীয় গোর জন্য বহু পুরুস্কার প্রাপ্ত হইম্মাছেন। (১) 

ষ্টোন সাহেব কর্তৃক সর্ধ প্রথমে এই জাতীয় গে! আমেরিকার ক্যানাড প্রদেশে 

নীত হয়। ১৮৮০ হইতে ১৮৮৩ খুঃ অঃ মধ্যে উক্ত রাজ্যে যত গোরু নীত হইয়াছে; 

তাহার অধিকাংশই হেরিফোর্ড জাতীয়। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় এবং 

অস্ট্রেলিয়ার উপনিবেশ সমূহে ও নিউজিলেণ্ডে এই জাতীয় গো৷ অধিক পরিমাণে 

নীত হইয়া আশ্চর্য জনক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে । এই জাতীয় গোর সাধারণ 

গুণ এই যেকোন কৃত্রিম থাদ্য ব্যতীত কেবল মাত্র ঘাস খাইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত 

হইতে পারে। ১৯০২ খৃঃ অঃ ইগ্ডিয়ানাপোলীসের নিলামে তিন বৎসর বয়স্ক 
একটা বুষ ১০০০০ দশ হাজার ডলারে বিক্রীত হইয়াছিল। সেই বৎসর 
আর একটি ষাঁড় চিকাগো! সহরে ৯০০০০ ডলারে বিক্রীত হইয়াছিল। এই 

জাতীয় তিন বৎসরের একটি ষড় ওজনে ২০।২৫ মন হইয়া থাকে । 

নর্থ ডিভন ও সাউথ ডিভন। 
ইহাদিগকে পশ্চিমা চুনী (01৩ £00155 0110106 4০5) বলে। ইহাদের 

গায়ের রং উজ্জ্বল, এই জন্যই উহারা এই নামে খ্যাত। ইংলগ্ডের গোজাতি মধ্যে 

(১) [11009 41610, 005 1565 90521 ড10/01129 [30591 0০02- 
507৮ 1910. 06 00011061810] 01 0176 10610 9 (116 131917191) 27817 
10090 11. 1855, 200 7090) 011295 616. 0)1211)60 77 076 
00961) 2100. 10016 76০60610106]. 9019) [1175 1819)6915 1178 
10210 ৬7]. 17116 50157010101] 17176 11718 ৮25 0190 1১ [719 
119)5965 2 006 তি0521 12177, (100501, 2110 ৮85 ৪/21050 919 
00125 295 611 25 00106 076 01781010102 10 0109 4850. 01] 01955 
2 70981 0098] 0) 19095" 

0. 747 ১, ০০ ॥0০ 48010016005 991, 7. 
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এই জাতীয় গো ঠেরিফোঁড, গণওয়ে, পরক্ভতি গোঁজাতির ন্যায় প্রসিদ্ধ না হইলেও 

উহা একটি উৎকৃষ্ট প্রমিদ্ধ জাতি । ইহাদের শরীরের গঠন ও বর্ণ সুন্দর ; ইহা- 
দের মধ্যে দুইটা শ্রেণী আছে । উত্তর ডিভন ও দক্ষিণ ডিভন। উত্তর ডিভন 

জাতীয় গো অপেক্ষা দক্ষিণ ডিভন জাতীয় গো অপেক্ষাকৃত বড়। ইহাদের তল- 

পেটের নিকটের কতক স্থান সাদা বা! কাল। শুর্গ সাদা ও খর্ব। গাভীর শিং 

উর্ধদিকে ও বুষের শিং নিম্নদিকে বক্র । মুখ ছোট ও সরু, মস্তক ছোট, চক্ষু 
উজ্জ্বল, নাক সাদা, কান পাত্তল1, গঠন মধ্যম, ললাট ও পশ্চাৎদেশ প্রশস্ত | রঃ 

উত্তর ডিভন-গো৷ পার্ধত্য ভূমিতে ও দক্ষিণ ডিভন-গো নিম্ন ও সমতল ভূগিতে 

দেখা যায়। কোয়াটলি পরিবার বিশেষতঃ ফেনসিস্ কোয়ার্টলি এই জাতীয় 

গোর বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। এই জাতীয় একটি গো সাধারণতঃ 

৪৫০২ টাকায় বিক্রীত হয়। ইহাদের সাধারণ ওজন ১০৯২ মণ কিন্তু মোটা 

হইলে ২০।২৫/ মন পর্য্যন্ত হইয়! থাকে । এই জাতীয় গো তেমন প্রচুর দুগ্ধবতী 
নহে। প্রতি দিন ২০২২ সের দুগ্ধ দেয়, তবে তাহাতে মাখনের ভাগ অধিক। 

একটা গাভীর দৈনিক দুগ্ধে আধসের হইতে তিন পোয়! পর্য্যন্ত মাখন প্রস্তত হয়। 

উরুগোয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলেও, ও পৃথিবীর অন্তান্ত স্থানে 

অল্লাধিক পরিমাণে এবং জাপানে এই জাতীয় গো অধিক পরিমাণে নীত 

হইয়াছে । ইহাদের স্বামীগণ দুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। 

জল, বায়ু, ভূমি ও ঘাসের উপর এই জাতির আকৃতি, গঠন, বর্ণ ও অন্তান্তি 

বিষয় নির করে। যে সকল গো প্রচুর পরিমাণে ঘাস ও পুষ্টিকর খাস্ 

আহার করে, সাধারণতঃ তাহারা আকারে বৃহৎ হইয়া থাকে । এই জাতীয় বৃষের 

জন্য স্মিথফিল্ড ক্লাবের গোপ্রদর্শনীতে সাম্রাজ্জী ১ম পুরস্কার ও প্রিন্স অৰ্ 
ওয়েলস ওয় পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

দীর্ঘশূজী গো । . - 

এই জাতীয় বিলাতী গোর মধো ছোট, বড় দুইটা শ্রেণী দেখা যাঁয়। ছোট 

জাতীয় গো! পার্বতা ও জলা-ভূমিতে দৃষ্ট হয় । দরিদ্র কৃষক পর্য্যস্তও এই ন্জাতীয় 
গো পৌষণ করিয়া থাকে । ইহার! প্রচুর ছুপ্ধবতী ও সহজেই" মোটা হয়, তজ্জন্য 
ইহাঁদিগকে মাংসের জন্য ব্যবহার করে। বড় জাতীয় গো সমভূমিতে ও উর্বারা 
স্থানে দৃ্ট হয়। ১৭২৭ খুঃ অঃ সার টমাস গ্রিজলি সাহেব এই জাতীয় বিশ্ব 



%" 

্ কাশ 

গা।লোরে বুষ 

গ্যালোয়ে গো 
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একপাল গো পোষণ করিতেন । তাহার নিকট হইতে গো ক্রয় করিয়া ক্রমে 

ওয়েল্সি, ওয়েলষ্টার, বেইকওয়েল সাহেব এই জাতীয় গোর বিশেষ উন্নতি 

করেন; কিন্তু বেকওয়েল সাহেবের একটি বিশেষ দৌষ ছিল যে তিনি কেবল মা*স 

বৃদ্ধির উন্নতি করিতেন, কিন্তু ছুগ্ধ-বৃদ্ধির কোন চেষ্টা করেন নাই। বেকওয়েল 

সাহেবের মত অনুসরণে তাহার পরবতী উৎপাদকগণের সময়ে (১৯ শতাব্দীতে ) 
এই জাতীয় গোর অবনতি হয় । ততপরে ১৮৯৯ সনে এই জাতীয় গোর উন্নতির 

০্রা হয়। বর্তমানে তাহাদের অনেক উন্নতি হইক্সাছে। অতি পূর্ববকাঁলে মাখন 

৪ শনীর প্রস্তত করা কৃষকদের প্রধান উদ্দেস্ত ছিল। এই বিষয়ে খর্কশঙ্গীগো 
দীর্ঘশূঙ্গীগোর সমকক্ষ হইতে পারে নাই । পরীক্ষা বারা দেখা গিয়াছে যে, 

দীর্ঘশূঙ্গী গোর ছুদ্ধে অধিক পরিমাণে পনীর হয়। ইহাদের শরীর লম্বা, পা 

ছোট, শৃঙ্গ লম্বা পৃষ্ঠদেশ প্রশস্ত ও সমাঁন। চন্দন ঘন লোমে আবৃত। তজ্জন্ঠ 
তাভারা শ্রীতকাঁলেও শীত-বাঁত সহা করিতে পারে। ইহাদের উপ বৃহৎ এবং 

বাট বড় বড়। ইহাঁর! দৈনিক ১২১৩ সের ছুপ্ধ দেয়। একটি গোর ছুগ্ধে 

সপ্তাহে নয় সের মাখন প্রস্তুত হয়। ইহারা অন্নভোজী । সোয়া তিন বৎসর 

বরস্ক এই জাতীয় একটি বৃষ ১৮০৫ সালের প্রদর্শনীতে কঠিন প্রতিযোগীতার 
মধ মেক্িমাম্ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল। উক্ত বৃষ ওজনে ২৭/৬ সের, 
এবং নিলামে ৬০০.টাকাঁর বিক্রীত হইয়াছিল । ১৯৯৬ খুঃ অঃ আর্ডেন্ট কঙ্কারার 
( 57068) 090067091) নামক একটি বৃষ বিভিন্ন প্রদর্শনীতে প্রথম ও 

আন্তান্ত পুরস্কার এবং সিল্ভার কাপ (১115০ ০91১) প্রাপ্ত হইয়াছিল । 

শৃঙ্গহীন লাল গো । (15. 7০115.) 
পাউয়েল ( 1১০%৩)] ) সাহেব এই জাতীয় গোর বিশেষ উন্নতি সাধন করেন । 

এহ জাতীয় গোর শিং নাই ৷ এবং শরীরের রং রক্তবর্ণ, তজ্জন্য পুব সুন্দর দেখায় 

ইহাদের গলকম্বল নাই, পা শুলি ছোট ও সরু, শরীর বুহুৎ, লেজ খাঁট, উপ্নু বড়, 

ুগ্ধনালী মোটা । ইহারা প্রচুর ছগ্ধদাত্রী। এই জাতীয় গাতীর বিশেষত্ব এই 
যে, ইহারা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়! এমন কি প্রসবের অল্প সময় পূর্ব্বেও ভুগ্ধ দেয় । 

এই জাতীয় একটি গাভীর ইতিভাস অতীব চমৎকার । এটি প্রথম প্রসবের 

পর্ ৫০৯ দিনে ১৩৪॥৯৮% ছটাক দ্বিতীয়বার ৩৯৪ দিনে ১৪৩/৫। দ্প্ধ দিয়াছিল 

ততীয়বার প্রসব হওয়ার পর আর প্রনব হয় নাই। ১৮৯০ সনের ৯১ই মে 
১৩ 
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হইতে ১৮৯৯ সনের ২৮ শে সেপ্টেম্বর পর্য্স্ত ৯ বৎসর ৪ চারি মাসে ৬৩২৬ 

সের দুগ্ধ দিয়াছিল। এই গাভীটা ১২ বসর ৯ দিনের মধ্যে কেবল ৫১ দিন 
দুপ্ধ দেয় নাই। সর্ধসমেত এই গাভীটী ৯০২// ছটাক ছুগ্ধ দিয়াছিল (১)। এই 
জাতীয় আর একটি গাভী ৩২৮ দিবসে ১৬৯।৮॥ সের দুগ্ধ দিয়াছিল। সাধারণতঃ 

এই জাতীয় গোর মূল্য ৫৬ শত টাকা । ইহাদের একবৎসর বয়স্ক একটি ষাঁড় 
৪৫০০২ টাঁকাঁ ও এক বৎসর বয়স্ক একটি বসতরী ৩০০০২ টাকায় ক্রীত হইয়া 
দক্ষিণ আমেরিকায় নীত হইয়াছে । পির 

আমাদের দেশে এই শূঙ্গহীন গো নাই। ইউরোপে এই গো জাতিরকখন 

কোথা হইতে আবির্ভাব হইয়াছে তাহা কেহ স্থির করিতে পারেন নাই। 

ডারউইন সাহেবও কখন গো-জাতি শৃঙ্গহীন হইল, তাহা স্থির করিতে পারেন 

নাই । কাহারও কাহারও মতে উহ! আমেরিক1 হইতে আমদানি হইয়াছে । 

ক্ষুদ্র শূঙ্গীর সহিত শূর্গহীনের সংযোগেই এই জাতীয় গো উৎপন্ন হইয়াছে । 

ইহাদের উৎপত্তি বেরূপেই হউক ভারহাম ও হেরিফোর্ড শৃঙ্গহীন গো, উত্তর ও 
দক্ষিণ ডিভনসাঁয়ার গো-জীতির উন্নতি ও বৃদ্ধি কল্পে বু সমিতি গঠিত হইয়াছে । 

সম্রাট পঞ্চমজর্জ রয়েলকাভস্ উণ্ডসর নামক (1২081 08135 ড/11 0501 

১০০/০৫১ ) সমিতির একজন সন্ত । শুঙ্গহীন গোগণ যেমন শান্ত ; তেমন হঞ্ধ 

দায়িকা। এই জাঁতিতে জায়েণ্ট, উইলসন্ প্রভৃতি বৃষ এবং লব! বিইটি প্রভৃতি 

গাভী আছে। 

ডারহাম ও ইয়র্কসায়ারী গে! । 
টাজ নদীর দুইদিকে ডারহাম ও ইয়কসায়ার নামে ইংলগ্ডের দুইটা প্রদেশ 

আছে; উহারাই ক্ষুদ্র শূঙ্দী গোর প্রধান উৎপত্তি স্থান । ইহাদের গোগণের 

(১) 026 00৮৮5 10151015 15 10100281015 ড/10)00৮ 2 08191121, 

নিতে 991) 161 08116] আ10) 11,778216 ০£10111 20509 0৪9; 

1962 11)40581) 1] 294 0953, ]1) 0100]0াছি 176] 07170 0817 

9109 1908076 11)0212915 0 [1০] 11920506. 01020 0195 
189০, ৪9 11) 10111 01] 96100900109] 28, 1899. * নু91: 

02] 10110 ১160, 1) 01215 51 089 06999881010) 1) 12 ৮681 9 

025) 23 62221$8 1). 1016 5০ 21৮12 6.19 1,০0৫ 17110 061 

৫97......5119-85 51905169150, 
5.0. 84. 4011001019. 
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পৃথিবীব্যাপী সুখ্যাতি আছে বিস্তৃত বিবরণ ক্ষুদ্র শূঙ্সী-গে! নামাকরণে বর্ণিত 
ইয়াছে। আমাদের মহামহিমান্বিত মহারাজাধিরাজ সম্রাট ৫ম জর্জঞেরও এই 
জাতীয় গো আছে, তাহারা গো প্রদর্শনীতে সর্বোৎকৃষ্ট পদক পুরস্কার প্রাপ্ত 
হইয়াছে। 

সাসেকৃস | 

এই গো সাসেক্স, কেন্ট, মারে প্রভৃতি প্রদেশে প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। এই 
জাতীম্ন গো আকৃতি, প্রকৃতি, ও বর্ণ সৌসাদৃশ্তে দক্ষিণ ডিভন জাতীয়ের 
একই বংশ বলিয়া অন্ুমিত হয় । 

ইহাদের মধ্যে ক্ষুদ্রও বৃহৎ ছুইটী বিভাগ আছে। সাসেক্সের উৎকৃষ্ট গোষ্- 

ভূমির জন্য তথাকার গে! বৃতদাকার হইয়াছে । গাড়ীটানা, মোটবহন করা, 
প্রভৃতি কার্যে কষুদ্রায়তন গোগুলিরস্তায় দ্রতগামী গো আর ইংলগ্ডে নাই । প্রততি- 

দিন ১৫ মাইল করিয়! বোঝাসহ ক্রমাগত বহুদিন চলিতে পারে। লর্ড সেফিল্ড 

লিখিয়াছেন যে, এই জাতীয় একটি গো ১৬ মিনিটে ৪ মাইল বেশ দৌড়িয়া 
আসিয়াছিল। ইহাদিগের মুখে লাগাম দিয়া ঘোড়ার স্ায় চালান যাইতে পারে। 
প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় গাভী ছুপ্ধবতী নহে। গাভীগণের যে ছুগ্ধ হয় তাহাতে 

বস রক্ষা! হওয়াই কঠিন। বাঙ্ষালি-গোর ন্তায় গো-বৎস গাভীর সঙ্গে সারাদিন 
চরিয় বেড়ায় । পরে রাত্রিতে বাছুর পৃথক থাকে । প্রাতে যৎসামান্ত ছুগ্ধ দেয়। 

অতি অল্পবয়সেই ইহারা পূর্ণতা লাঁভ করে এবং নানাবিধ পরিশ্রমের কার্যে 
নিধুক্ত থাকে । বুষগুলি ৩ বৎসর হইতে ৭ বৎ্নর পধ্যন্ত পরিশ্রমের কার্য 

করে। তৎপর তাহাদিগকে খাওয়াইয়! মোটা করিয়া মাংসের জন্য বিক্রয় করা 
হয়। ইংলগ্ডে ইহাদের বিশেষ আদর। ইহাদের মুখ চ্যাপ্টা, পেট ও পিঠ 

উভয়ই সরল রেখার ন্যায় ; হাড় মোটা ও দৃঢ়। 

ওয়েলশদেশায় গে। | 

ওয়েলসের কা'লবর্ণ গোঁজাতিই এই প্রদেশের আদিম গো! । সাদা ও কালবর্ণের 

গো সেকৃমন ও রোমান দিগের সময় আনীত হইয়াছে। সাউথ ওয়েলসের গো! ছুগ্ধ 

দেয় বটে কিন্তু নর্থ ওয়েলসের গে! তেমন ছুগ্ধ দের না। ইহার! অল্প খাইয়াই 
পরিপুষ্ট হয়, তজ্জন্য ইহাদিগকে পালন করা সহজ। ইহাদিগের শুঙ্গ লন্বা?; 

ওয়েলসের কাল গো-মমিতি এই জাতীয় গোর বিশেষ উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন । 
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ফকৃলেগড গেো। 

ইংলগ্ডের রাঁজ! ৭ম হেনরী তাহার কন্ত! মারগরেটকে স্কটলগ্ডের রাজ! 

৪র্থ জেমসের সহিত বিবাহ দ্িরা যৌতুক স্বরূপ ৩০০ শত গাভী দিয়াছিলেন। 

স্কটলঙের রাজপরিবার অধিকাংশ সময় ফক্লেণ্ডের রাজপ্রাসাদে বাস 

করিতেন। ত্র সকল গে! উক্ত ফক্লেণ্ডে থাকিত বলিয়া! উহাদের বংশী 

বলীকে ফকৃলেগ্ড গোঁ বলে। 

এবারিিন-এজাস গো। 

স্কটলণ্ডের এইজাতীয় গো! অতি প্রসিদ্ধ। ইহাদের আদি বিবরণ বিশেষ 

পাওয়া যায় না। ১৭৫২ থুঃ অন্ষে এই জাতীয় গো সম্বন্ধে অতি যৎসামান্ট 

বিবরণ পাওয়া যাঁয়। তবে ইহাদিগের প্রকৃত উন্নতি ইংলগ্ডের অন্তান্ঠ 

গোজাতির স্তায় ১৭৮৯ খুঃ অব্দের পরবর্তী সময় হইতে আরম্ত হইয়াছে। এই 

অত্যল্লকাল মধ্যেই, ইহাদের আশ্চর্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে । ওয়াটসন 

নামক কোন যুবক তাহার পিতার নিকট হইতে ৬্টী ভাল গাভী এবং 
একটা কৃষ্ণবর্ণের শূঙ্গহীন ষ্ণড় প্রাপ্ত হন। কিন্তু যুবক ইহাতে সন্তুষ্ট 

না হইয়া তাহার & সকল গো বিক্রয় করিয়া, বিক্রয় লব্ধ অর্থে ১০টা 

সর্বোৎকৃষ্ট বংদতরী ও একটা সর্বোৎকৃষ্ট বৃষ ক্রয় করিয়া, উৎকুষ্টের সহিত 

উৎকৃষ্টের সংযোগ দ্বারা অতি অল্প কালেই কতকগুলি খুব ভাল শ্রেণীর গো 

উৎপাদন করাইয়াছিলেন। 

এই গো পালকের পরবর্তী ফার্গুসান প্রভৃতি কয়েকজন গোঁপালক 

এই জাতির বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু ( ১৮০৫ হইতে ১৮৮০ খুঃ 

অঃ) মেকম্বি নামক এবার্ডিন সায়ার-নিবাসী কৃতি, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ একজন 

গো-পালক ওয়াটসনের পদানুসরণে অতি আশ্চর্য ফললাভ করিয়াছেন এবং 
তাহার বিশেষ যত্বে, কৃতিত্বে ও বিচক্ষণতাঁয় এই -এবার্ডিন এজাস জাতীয় 
গো পৃথিবীর সর্বত্র প্রচুর ছুগ্চদাত্রী গোশ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে। ১৮৫৬, 
১৮৬২ এবং ১৮৭৮ খুঃ অবে পেরিস ও ১৮৫৭ খৃঃ অবে (60195) পইসি প্রদর্শনীতে 

মেককঘ্ির-গে! দৃষ্টে পৃথিবীর লোক চমতকৃত ত হইয়াছিল | এই সকল প্রদর্শনীতে 
এই জাতীর গো কয়েকটা স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হয়। ইহার :৪ বৎসর 
বয়স্ক র্যাকৃপ্রিদ্দ নামক যণ্ড সমস্ত উৎকৃষ্ট পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। ভারহ্ছেশ্বরী 
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মভারাণী ভিক্টোরিয়া উহাকে দেখিবার জন্য তীহার উইওসর প্রাসাদে আনিয়া 
ছিলেন । 

শ্ঙগহীন গোজাতীর বংশাবলী (7619 1১০০) প্রথম ১৮৬২ ধৃঃ অবে 

প্রকাশিত হয়। 

এবার্ডিন এঙ্গাস গো দুগ্ধের পরিমাণে ও নবনীর গুণে অত্যুৎক্ষ্ট। 

ইহাদের ছুগ্ধে নবনীর পরিমাণ অধিক । উনবিংশ শতাববীর শেষ ৩, 

বৎসরের মধ্যেই এই জাতীয় গো পৃথিবী পরিব্যাণ্ড হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা 
উত্তর আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে নীত 
হইয়াছে । | | 

এই জাতীয় গো মাংস-খাদ্যের জন্যও প্রসিদ্ধ। মহারাণী ভারতেশ্বরী 

ভিক্টোরিয়া ও সম্রাট ৭ম এডওয়ার্ড সর্বোৎকৃষ্ট গোর জঙন্ট চেলেঞ্জ কাপ 

দিয়াছিলেন। তাহা কয়েকবারই এবাডিন এঙ্গাস্ জাতীয় গোই প্রাপ্ত 

হইয়াছে। চিকাগো ইন্টার নেসনেল প্রদর্শনীতেও এই জাতীয় গো তিনবার 
পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। এই জাতীয় তিন চাঁরি বৎসর বয়স্ক একটা ষণ্ডের 

ওজন ৩৩/ মণ পর্য্যস্ত হইয়াছে । এই গে! জাতির উন্নতির জন্য যে সমিতি 

আছে, তাহার সভ্য সংখ্যা ৫১২, ও ৬৭৯৯৮টা গো রেজেষ্টরী করা আছে। 

১৮৭৬ খৃষ্টাব্ধে প্রথম উত্তর আমেরিকায় এই গো নীত হয়, এবং এখন 

তথায় এক সমিতি গঠিত হইয়াছে । তাহার সভ্য সংখ্যা প্রায় এক হাজার 
ও গে বংশাবলী (1791 ০০৪) ১৬ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । তাহাতে 

লক্ষাধিক গে! রেজেষ্টারী হইয়াছে । আমেরিকার কি আশ্চর্য্য উন্নতি হইয়াছে ! 

আয়ার পায়ার গো । 

স্বটলগের আয়ার নামক কাউীট্টি, এই জাতীয় গো! গণের আদিম জন্মভূমি। 
এই স্থানটি বাথানের জন্য চিরপ্রসিদ্ধব। এখানে উৎকৃষ্ট গোচরণ মাঠ আছে। 
শস্ত অপর্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। এই স্থানের অধিবাসীগণ ও গোগণ কষ্ট সহি্কু। 
৬০ বৎসর যাবৎ এই স্থানের গোগণের সুখ্যাতি বাহিরে বিশ্ৃত হইয়াছে । ইহারা 

ভিন্ন ভিন্ন দেশে নীত হইতেছে । ইহার! যেমন ভিন্ন স্থানের শীতাতপ সহ করিতে 

পাঁরে বিলাতী অন্ত কোন গো তাহা পারে না। 
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আদার সায়ার গোগণ মধ্যমাকৃতি, ওজনে ১২। মণ। ইহার! হশ্ব পদ) লাল 
ও সাদা বর্ণে চিত্রিত, কথন ব! শুধু লাল বা! শুধু সাদা হইয়া থাকে | 

ইহারা অল্নাহারী, সুতরাং বাঁথানের জন্য উৎকৃষ্ট । ইহাদের দুগ্ধ গুণেও 

ভাল। মোটামুটি খাগ্ঠ পাইলেই ইহার! বাধিক ৭৫/ মণ ছুগ্ধ দেয়। 
ইহার ৭৮টি গাভী এক বর্ষে ৮০০* পাঁউও দুগ্ধ দিয়াছে । (১) 

কী ৫, টি রঃ ৮৫০০ রে রি 

রর ৪৩টি , রর ৯০০০ ১ 

রর ১৭টি ১ » ৯৫০০ ১ রর 

রর ১৪টি , এ.১০০০০ ১ এ 

রি ৭টি রর রি ১০৫৫ রি 

».. ৬টি ৮.৮. ১১০০০ ৮ রি 
প্র ৪টি ১ ,, ১১৫০০, ্ 

রঃ ২টি ১ ১১২০০ ৯ রঃ 

, ১টি এ ০. ১২৫০০ 

গলওয়ে গো । 

গলওয়ে, স্কটলগ্ডের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে অতি প্রাচীন প্রদেশ । এ প্রদেশের 

গোই প্র নামে খ্যাত। ইহাদের শৃঙ্গ নাতিদীর্ঘ ছিল কিন্তু গোপালকদদিগের যত্ত 
ও চেষ্টায় ইহারা সম্পূর্ণ শূঙ্গহীন অবস্থায় পরিণত হইয়াছে । 

১৭৮৬ খুষ্টাব্যে আরল অব সেল্কার্ক এবং তৎপুত্র লর্ড ডূয়ার কর্তৃক এই গো 

জাতির উন্নতি আরম্ত হয়। 

িনচার নামক উপত্যকা প্রদেশে তিন সহজ কৃষ্তবর্ণ গো বিচরণ করিত এবং 

বেলডুনে সার ডেবিড্ ভানবারের এক সহ্্র গো ছিল। 
১৮২৯ সনে হাইলেগ্ড মোসাইটার গো-প্রদশনী আরস্ত হয়। ১৮৭৭ সনে 

গলওয়ে গো-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গৌ-বংশীবলী (17610 73০০৪) প্রকাশিত 

হয়। তাহাতে ৫০ গৌর নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছিল । ১৯০৯ খুঃ অন্দে ৩১০৭ 
হাজার গো সংখ্যা সল্ট হইয়াছে। 

(৯) [৩ বিটি 01 791078 2100 108117/ 911105 10 
10019 001) 1914, 2, 370, 

বস পা ্রজউজজজ পপ ০০ পপ 
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এই গো-জাতি সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ। অয়ার-দায়ার কি অন্ত বাথানের গাভীর 

যায় ইহারা তেমন দুগ্ধবতী নহে। ইহাদিগের হু্ধে নবনীর ভাগ অধিক । 

একটী গাভীর এক দিবসের দুগ্ধে প্রায় /১ সের মাখন হয়। 

ইহাদের সঙ্কর উৎপাদনের বিশেষত্ব আছে। এই জাতীয় বৃষ অন্ত যে কোন 
গোর সহিত মিলিত হয় তাহাঁতেই এই জাতীয় গো উৎপন্ন হয়। ইহাদিগের 

প্রভৃত গো উত্তর আমেরিকা, গ্রীস্, কানেড! সাইপ্রাস, রুষিয়া এবং পেটা 

গোনিয়াতে নীত হইয়াছে । 

পশ্চিম-হাইলেগার গে । 

স্কটলগ্ডের পশ্চিম-হাইলেণ্ডে, সমুদ্রোপকুলে ও পার্থসায়ারে এই জাতীয় গো 
ৃষ্ট হয়। ইহাদের শরীর ঘন, লম্বা লোমে আবৃত। এইজন্য ইহারা কঠোর 
রত সহা করিতে সমর্থ। অতি পুর্বকালে ইহািগকে কাইলো (1519০) 

বলিত। ইহারা সাধারণতঃ কুষ্ণবর্ণ, ইহারা শীত, গ্রীম্ম, বা প্রভৃতি সকল 

ধতুতেই অনাবৃত অবস্থায় থাকে, ইহার! ক্ষুদ্রকায় ও বিস্তৃতশৃঙ্গী। দৈনিক 
/৫ সের মাত্র ছুদ্ধ দেয়, কিন্তু ছুপ্ধ অতি উৎকৃষ্ট, ইহাতে নবনীর ভাগ অত্যধিক | 

এই জাতীয় গোর উন্নতির জন্ঠ সমিতি গঠিত হইয়াছে, এবং তাহাতে ইহাদের বিশেষ 

উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। প্রাচীনকালে ইহাদের আদিম অবস্থায়, ইহাদের ওজন 

৩০ মণ হইতে ৪/ পর্যন্ত হইত । কিন্তু বর্তমানে উক্ত সমিতির ঘত্ব ও চেষ্টায় 

ইহাদের ওজন ১৮।১৯/ মণ পর্যন্ত হইয়া থাকে | ইহারা মহিষ ও গো এই 

ছুই জাতির মধ্যবর্তী পণ্ড । ইহাদের শরীরের গঠন অনেকাংশে আরণ্য গয়েলের 

ন্যায় । কাইলো গোর সহিত মহিষের সঙ্কর উৎপাদন করিয়া নর্দীম-বারলেণ্ডের 

ডিউক আশাতীত ফল পাইয়াছেন। 

আইরিস গো । 

কেরী ও ডেকৃস্টার। 

আঙ্বর্লণ্ডে কেরী ও ডেকৃষ্টার এই ছুই জাতীয় গে আছে। কেরী জাতীয় 
গো খর্ধাকৃতি ও অল্পভোজী, ইহার! দরিদ্রের গো। ইহারা আকারে ক্ষুদ্র 

হইলেও অধিক দুগ্ধদাত্রী এবং সহজেই হষ্টপুষ্ট হয়। ইহার! সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ। 

কিন্তু কটাবর্ণ, কাল ও সাদা, এবং কাল ও কটা মিশ্রিত বর্ণের গোও দৃষ্ 
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হয়। ইহাদের শৃঙ্গ নাতিদীর্ঘ, উর্ধাদিকে বক্র হইয়া উঠিয়াছে। শৃঙ্গেরবর্ 

সাদা কিন্তু অগ্রভাগের বর্ণ কাল। চক্ষু উজ্জ্বল, গঠন সুন্বর ও চন্মন কোমল। 

একটী ৮।৯/ মণ ওজনের গাভী একবার প্রসবে ৬০/ মণ ছুগ্ধ দিয়াছে । 

পার্বত্য প্রদেশের এই জাতীর গো৷ হইতে ডেকৃষ্টার সাহেব এক স্বতন্ত্র জাতীয় 

গো উৎপন্ন করিয়াছেন । তাই ইহার! কেরীডেকৃষ্টার নামে খ্যাত। ইহাদের গঠন 

গোল, পা ছোট) ইহারা খুব বলিষ্ঠ। ইহারাও কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু লাল ও সাদা 

মিশিত বর্ণেরও গো দুষ্ট হয়। ইহারা শাস্ত, কিন্ত কেরী জাতীয় গোর স্তায় দুগ্ধদাত্রী 

নহে। ধনী, দরিদ্র সকলেই ইহা! পুষিতে পারে । কেরী প্রদেশের অনেকস্থীন 

পর্বত, প্রান্তর ও জঙ্গলময়। তথায় ইহারা অনাবৃতস্থানে থাকিয়া শীতকালেও 

আটলার্টিক মহাসাগরের প্রবল বায়ু ও ঝড় বৃষ্টি সহা করিতে পারে। ১৮৭৭ 
থূঃ অন্দে জানুয়ারী মাসের আর্লগ্ডের কৃষকপত্রিকায়,( 132177391 0825901) 

কেরী ও ডেকৃষ্টার গো-জাতীর রেজেষ্টারী প্রকাঁশিত হয়। ইহাদিগকে রয়েল 

ডাবলিন সোসাইটীর প্রদর্শনীতে পৃথক পৃথক ভাবে দেখান হইয়াছে । এই 

-প্লোসাইটী কেরী ডেকৃষ্টার গোর রেজেষ্টারী পুস্তক প্রকাশ করেন। 

১৮৮৬ খুঃ অন্দে নরউইচ্ সায়ারের কৃষি সমিতির (১৫1০0100181 ১০3০৮) 

প্রদর্শনীতে একটা তিন বদর বয়স্ক গাতীর ওজনের জন্য রবাটুসন সাহেব 
পুরস্কত হন। উক্ত র্বাট্সন সাহেবের চেষ্টায় ইংলণ্ডে এই জাতীয় গো সমাদৃত 

হইতেছে । তথায় ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইংলিস কেরী এবং ডেক্ষ্টার সোসাইটা স্থাপিত 
হইয়াছে । ১৯০* সনে একটা ডেক্ষ্টার হার্ডবুক প্রকাশিত হয়। 

রয়েল ডবলিন সোসাইটার হার্ডবুকে কেরী ও ডেকৃষ্টার গো-জাতীর নাম 

রেজেষ্টরী সম্বন্ধে কয়েকটা নিয়ম বিধিব্দ্ধ করা হয়| 

(ক) যে সকল গোর নাম হার্ডবুকে আছে তাহাদের সন্তান সম্ততিগণ | 

(খ) যে সকল প্রদর্শনীতে এই সোসাইটার মনোনীত পরিদর্শক আছেন, 

সেই সকল প্রদশনীর পুরস্কত গো। কুষ্ণবর্ণের কেরী-জাতীয় বৃষ ও গাভী, যে 
সকল গাভীর পাস্পের রং ও বৃষের নাভীর রং ধুসর। অন্প.২ শ্বেত, লীল, কাল 
বর্ণের ডেকৃষ্টার জাতীয় গো। 

(গ) উক্ত সোঁসাইটার মেম্বরগণ পরিদর্শন করিয়া! যে সকল গোর নাম 
রেজেষ্টরী করিতে অন্নুরোধ করেন । 
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ইংলিশ চেনেল দ্বীপপুঞ্জের গো। 
জার্সি গো। 

ইংলিশ চেনেল দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে জাসি একটা দ্বীপ । এই দ্বীপের গো জাসি 

নামে খ্যাত। এই জানি জাতীয় গো একটা উৎকৃষ্ট জাতি। ইহার! ছ্ধের জন্যই 
বিখ্যাত। ইহারা প্রচুর ছুগ্ধদাত্রী। মাংসের জন্য ইহাদিগকে পোষণ করা 
হয় না) কারণ ইহারা বেশী মোটা হয় না। পূর্ণবয়স্ক একটা গো! ওজনে ৯1১*/ 
মণহয়। ইংলগ্ডের সমস্ত গো-জাতীর মধ্যে ইহাদের ছুপ্ধে নবনীতের ভাগ 
সর্বাপেক্ষা অধিক। ১৮।১৯ সের ছুগ্ধে/১ সের নবনীত হয়। একটী গাভীর 
১ বৎসরের ছুগ্ধে ৪* মন নবনীত হয়। ইহাদের বর্ণ শুভ্র ও ধুসর ; গঠন 
মাঝারি, সম্ুখ অপেক্ষা পশ্চাৎদেশ প্রশস্ত, শ্রীবা খর্ব ও সরু। লেজ লম্বা, 

কাণ ছোট, চক্ষু উজ্জল, মুখ মন্তক ছোট ও উন্নত। পৃষ্ঠদেশ নত। শিং ছোট ও 

সম্মুখভাগে নত। ইহারা ২ বৎসর বয়সে প্রস্ত হয় । একবার প্রসবে, একটা 
গাভী প্রায় ৫৬০ সের দুগ্ধ দেয়। 

এই দ্বীপে গোচারণ মাঠ নাই, গ্রীম্মকালে দিবসে গোগণকে ঘাসে বাঁধিয়া 
দেওয়া হয়। ইহার! রাত্রিতে বাহিরেই নিদ্রা যায়, ও শীতকালে শুক ঘাস খায় । একটা 
গাভীকে /8 সের থাগ্য দিলেই চলে । এই চারিসেরের মধ্যে /১1* মের জই, /১1 
সের অর্ধভাঙ্গা ডাইল, /১ সের কার্পাস বীজ দিলে ভাল হয়। এই দ্বীপে এই 

জাতীয় গো, সংখ্যার অধিক নাই, মোট ১১০০০ হাজার গো আছে। তন্মধ্যে 

৬০০* হাঁজার গাভী ছুগ্ধ দিতেছে। এই দ্বীপ হইতে প্রতিবৎসর প্রায় ১০৯৪ 
হাজার গো ইংল্ড, ১০০ ফ্বান্দে, ৯০* ডেনমার্কে নীত হয়। ১৯০৪ 

খৃষ্টাকে ৪১৬টা গো! ইউনাইটেড ষ্টেটে নীত হইয়াছে । 

১৮৬৬ থুষ্টার্দে জাসি কৃষি সমিতির যত্বে জাসি গো বংশাবলী প্রকাশিত হয়। 

১৮৭৮ থুষ্টান্বে ইংলিস জাসি গো সমিতি স্থাপিত হয়। তৎপর বৎসর ইংলিস 

জাসি গে বংশাবলী পুস্তক প্রকাশিত হয়। 

, গারন্সি গো । 

এই জাতীয় গে নম্বেণ্ী হইতে গারনসিতে আনীত হইয়াছে । উইলিয়াম 
দি কঙ্কারারের পিতার সময় এই জাতীয় গে! যে এ দেশে ছিল, তাহারও প্রমাণ 

আছে। এই জাতীয় গে ব্বভাবতঃ অত্যন্ত ছপ্ধবতী। ১৮৮৫ রীষ্টাবে গারন্সি 

১৪ 
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সমিতি স্থাপিত হয়। এ সকল গোঁর বংশাবলী প্রকাঁশিত হয়। ১৮৮৯ শ্ীষ্টা্ধে 

রয়েল এগ্রিকাল্চারেল সৌসাইটার উইগুসর প্রাসাদে যে প্রদর্শনী হয় তাহীতে 

এই জাতীয় গো (01091070191) 2126 ) সর্ধপ্রধান পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। এই 

নিমিত্ত আমেরিকার কোন গোঁপালক ত্র গাঁভীটা ২২৫০২ টাকা মূল্যে ক্রয় 

করিয়াছিলেন | 

কর্ণেল গ্লিনচের (011)69) “গোলডেন্ হর্ন” নামক এই জাতীয় একটা গো 

বহু “চেম্পিয়ন” ও অন্ান্ঠ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে । এই জাতীয় গো! প্রচুর ছুগ্ধ 

দাত্রী। ইহাদের মস্তক দীর্ঘ, চক্ষু বৃহৎ, ললাট প্রশস্ত, শৃঙ্গ বক্র, গলা 

লম্বা ও সরু। পৃষ্ঠটদেশ গভীর; অন্তান্ত বিলাতী গোর পৃষ্টের স্তায় সরল 

রেখা ক্রমে অবস্থিত। পুচ্ছ সুদীর্ঘ ও ঘন লোমাবৃত, নাসিক শুভ্র । ছুগ্ধ 

বাহিনী শিরা সকল কুঞ্চিত ও স্থল, বাহির হইতে অতি স্পষ্ট দেখা যায়। 

ইহাদের উন অতি বৃহৎ ও বহু হুগ্ধীধারণ করিতে পারে ।.: বাট সকলও 

বৃহৎ স্থল, ও পরম্পর পৃথক ও চতুক্ষোণ: ভাবে অবস্থিত।. সাঁধারণতঃ 

কর্ণ ও পুচ্ছের অগ্রভাগ, শূঙ্গমূল, ছুগ্ধীধার এবং গাত্রবর্ণ হুরিদ্রাভ। দুগ্ধ ও 

নবনীত পরীক্ষায় জানাগিয়াছে যে ইহারা অত্যুতরুষ্ট গো । ১৮৯৭ খুষ্টাবে 
সাউদামটন রয়েল প্রদর্শনীতে ইহাদের উৎকৃষ্ট গাভী দৈনিক 1৯ ছটাঁক 
দুগ্ধ দিয়াছিল। এবং এ প্রদর্শনীর ছুইবার পুরস্কার প্রাপ্ত গাতী ২৪ ঘণ্টায় 
১/৪ সের ছুগ্ধ ও অপর একটা পুরস্কৃত গাভী ১/১।০ সের ছুপ্ধ দিয়াছিল। 

উপ্রোক্ত প্রদর্শনীতে রৌপ্য পদক প্রাপ্ত নবনীত প্রদাত্রী গাভীর ২৪ 
ঘণ্টার ছু্ধে /॥ তিন পোয়া নবনীত হইয়াছিল। প্রথম পুরস্কার প্রা 
গাভীটার ছুগ্ধে প্রত্যহ /১/০ একসের একছটাঁক নবনীত পাওয়া যাইত! 
এবং তৎপরবর্তী বর্ষে প্রদর্শনীতে ফ্লোরেন্স নামক প্রসিদ্ধ গাভীর নব- 
নীতের পরীক্ষায় দেখাযায় যে, তাহার একদিনের ছুগ্ধে /১% ছটাক নবনীত 
হইয়াছিল। এই জাতীয় গো সকল সাধারণতঃ ১৫ হইতে ২০ সের দুর 
দিয়া থাকে । | 

শীতকালে নবনীত-দাত্রী গাতীকে পামলিফ ও গ্দাত্রী গো সকলকে বাকেট 

খাইতে দেওয়া হয়। ইহাঁদের মাংস, গোমাংস ভোজীদিগের পক্ষে ু ম্থাছু নহে। 
_ এই গাভী ও জারি গাভীগণের মাথন হরিদ্রাত, ইংলণ্ডে সর্টহর্ণ গাভীর 

বাখানেও একটা, ছুইটা জার্সি কি গারনদি গাঁভী রাখা হয়। এবং তাঁহাদের 
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নবনীত দ্বারা অন্ত সকল গোর নবনীত রং করা হয়। ইহাদের গঠন বলিষ্ট) 
ইহারা কষ্ট সহিষ্ণু, শীত বর্ষায় ও বাহিরে বিচরণ করিয়া ঘাঁস খাইতে পারে। ইহার! 
বৎসরের ৯ মাসই প্রত্যহ /১।* সের হইতে /২॥ সের পর্য্স্ত কার্পাস বীজের 
খৈল খাইয়। থাকে | আমেরিকাঁনগণ এই জাতীয় গোর প্রধান খরিদ্দারি। 
এই জাতীয় গো অল্লাহারী অথচ প্রচুর ছুগ্ধদাত্রী, ইহাদের প্রতি যে যত্ব ও চেষ্টা 
করা হবু, তাহা! কখনও বিফলে যায় না। 

ইঞ্উইগিয়ান গে 
ভারতবর্ষ হইতে নানাজাতীয় গো, সময় সময় ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে, 
তথায় গিয়াও ভারতীয় গো! তাহাদের স্বীয় স্বীয় বংশের শক্তি ও ক্ষমতার পরিচয় 
দিয়াছে। ইহারা ,একটি মানুষ পীঠে লইয়া ঘণ্টায় ৬ মাইল হিসাবে ১৬ ঘণ্টা 

চলিতে পারে। এবং ইহার! দৌড়িয়া অতি উচ্চ বেড়া ভিঙ্গাইয়! যাতায়াত 
করিতে পারে। 

বাঙ্গলার গভার্ণর ভেরিলষ্ট সাহেব কতকগুলি গো ভারতবর্ষ হইতে 

লইয়া লর্ড বকিংহাম সাহেবকে উপহার দিয়াছিলেন। উহাদিগের বংশীয় গে! 
এখনও ইংলগে বিদ্যমান আছে। | 

হুলগু | 

ভারতবর্ষের গুজরাটের প্রদেশের “নায় ইহা সমুদ্রতীরবর্তীদেশ। পৃথিবীর 

মধ্যে সর্বপেক্ষা দুগ্ধবতী গাভী এদেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই দেশে নিম্নের তিন 

শ্রেণীর গে। অতি প্রসিদ্ধ (১) হোঁলষ্টান ফিজিয়ান, (২) লেকেনফেল্ড বা ডচ্- 

বেল্ট, (৩) উত্তর হলপ্ীয় গো। 

এই দেশের গৌগণ বৃহদ্ায়তন বিশিষ্ট, ঘটোরী, স্থির, ধীর, শান্ত ও দেখিতে 

মনোহর । 

হোলষ্টিন ক্রিজিয়ান। 
নেদারেগ্ডের উত্তর পশ্চিমাংশের নাম ফিজিয়া!। ফিঁজিয়া, ও বটিভিয়া, 

ভাল (৪11) ও রাইন নদীর উত্তর তীরের স্থান এই গোদিগের আমিস্থান। 

জার্মণীর অন্তর্ঠিত হোলষ্ীন বন্দর দিদা এই গো বিদেশে নীত হয়, বলিয়া 

রককাঝাদীগণ ইহাদিগকে হোলষ্টিন.  ছিজিয়ান বলিয়া অভিহিত 
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করেন। ফিজিয়ার অধিকাংশ স্থান জলাভূমি বিধায় উহাতে শ্তাঁমল খাঁস চির- 

কাল বিরাঁজিত, প্র সকল শ্তামল ঘাসপূর্ণস্থানই উৎকৃষ্ট গৌঁচারগ ভূমি, এ গোচারের 
জন্তই এ প্রদেশের গোগণ এত উৎকৃষ্ট । এই স্থানের বুষের পরিমাণ ২৪ হইতে 
৩২ ইঞ্চি, এই স্থানের একটা গ্রোষ্ঠ ১** একর জমীর অধিক নহে। এক একটা 

গোষ্ঠে গো-গৃহ, মন্থৃষ্যের বাস গৃহ, এবং গে গ্রাসাগার থাকে । 
মে মাঁসের প্রথমেই গোগণকে বাহিরে ছাড়িয়া দেওয়। হয়। তখন অন্য 

খাদ্য দেওয়া হয় না। অক্টোবর হইতে ঘরে ঘাস খায়। তথাকার গোস্বামী- 
গণের গে! পালন ভিন্ন অন্ত কার্ধ্য নাই, তাই তাহার! গোগণের প্রতি বিশেষ 
মনোযোগ করিতে পারে। সাধারণতঃ একটী গোষ্ঠে ৩০। ৩৫টী গো থাকে; 

এই জাতীয় গে সাদ ও কাল রঙ্গে মিশ্রিত। ইংলগের সর্বত্রই এইরূপ পাক্র! 
গো দৃষ্ট হয়; ইহাদদিগকে সাদা পেটাও বলে। 

ইহার! বড়, ছোট, মধ্যম এই তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে ও যে ভূমিতে 
বিচরণ করে, সেই ভূমির গুণানুসাঁরে এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া! থাকে । 

১ম শ্রেণী গো কাদা ভূমিতে, ২য় শ্রেণী চাষী জলাতৃূমিতে এবং ৩য় শ্রেণী 
বালুকামর ভূমিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাঁদিগের শূর্গ ছোট এবং সরলভাবে গিয়া 
অগ্রভাগ বক্র হয়। 

অনেকের মতে ইহারাই ইংলগীয় ক্ষুদ্র শৃঙ্গী গোর আদি.বীজ। এই জাতীর 
গাভীগণ বেশ ছঞ্ধবতী, ইহাদিগকে ভাল আহার দিলে সহজেই মোটা হইতে 
পারে। পাতলা চর্ম, কোমল চক্ষু, বৃহৎ মস্তক, কৃষ্ণবর্ণ কপালে সাদা! চিহু আছে। 

নাসিক! বিস্তৃত ও বৃহৎ, গলা! সরু ) ঘাঁড় হইতে লেজ পর্যন্ত সরল রেখার স্তায় 
প্রতীয়মান হয়। পাঁলান ও বাঁট খুব পুষ্ট) তবে তেমন লম্বা! নহে, ছুদ্ধের শিরা 

সকল ক্ষীত; দূর হইতেই পরিরৃষ্ট হয়। লেজ লম্বা, বংসটী জন্ম মাত্রেই ১/৫ 
সের ওজন হয়, এক বদরের বকৃনা! বাছুর ৮* সের, ষাঁড় বাঁছুর ৮1৫ সের হয় 

এবং ৪ বৎসরের গাভীর ওজন ১৮/* মণ হয়। গাঁতীগণ এক বিয়ানে গড়ে ১**/, 

মণ ছুগ্ধ দেয়, কোন কোন উৎকৃষ্ট গাভী ২৬৮০ সের সুদ্ধ দেয়।. ইন্টারনেসনেল 
প্রদর্শনীতে ফিজিয়ান গৌই সর্বাপেক্ষা ছুগ্ধ ও মাখন দেওয়ার জন্ত প্রথম পুরস্কার 
প্রীপ্ত হইয়। থাকে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাবে চিকাগো, ১৮৮৪ শ্রীষ্টাব্বে আমন্টার্ডম ১৯৪ 

খূঃ অব সেপ্টলুই প্রদর্শনীতে ইহারা প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে । এ 
প্রদর্শনীতে একটা গাভীর ১২৭ দিনের ছঞ্ধে 8/৫সের মাখন উৎপর হইয়াছিল 
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কণ্টোোলীং এসোসিয়িসন ইহাদের আশ্চর্য্য উন্নতি সাধন করিয়াছেন । ১৮৯৭ 
ৃষটাব্ধে তাহাদিগের গোগণের ছুগ্ধে মাখনের ভাগ ৩১৫ ছিল, কিন্তু ১৮৯৮ খুষ্টাবে 

৩'২৮ হয়, ১৮৯৯ সনে ৩৩৯, ১৯০০ খুষ্টাধে ৩'৪৬, ১৯০১ সনে ৩:৪৭, ১৯০২ সনে 

৩'৪৯, ১৯০৩ সনে ৩৫০, ১৯০৪ সনে ৩'৫২ হইয়াছে । এই সমিতির অধীন একটা 

গো ৩২৯ দিনে ২৩৩/৫ ছুগ্ধ দিয়াছিল। একটা এই জাতীয় গো একদিনে ৩* দের 
দুগ্ধ দিয়াছিল এবং শতকর! ৫'৯ ভাগ মাখন দিয়াছিল, আর একটা গাভী ৩৭০ 

দিনে ২০৫/মন ছুগ্ধ দিয়াছিল, তাহাতে ৮/৮ সের মাখন হইয়াছিল, আর একটা 
গাভী ৩৩৬ দিনে ২১৭/ মন ছুপ্ধ দিয়াছিল। এই সকল গো ক্রীত হইয়! 
রিয়া, জার্মণী, জাপান ও পৃথিবীর অন্থান্ত স্থানে নীত হইয়াছে । 

ডাচবেল্ড বা! লেকেনফিল্ড জাতীয় গে।। 

হলগ দেশ এই জাতীয় গোর আদিম বাসস্থান । ইহাদের বর্ণ অতি আশ্চর্যয- 
জনক। ইহার! ইংলগ্ডের গেলওয়ে জাতীয় গোর সদৃশ | কিন্তু ইহাদিগের শিং 
আছে । ইউরোপে ইহারা ডাঁচবেন্ট নামে অভিহিত হয়। হলও্ড দেশে ইহাঁদিগকে 
লেকেনফিল্ড গো বলে, লেকেনফিল্ড অর্থ বন্ত্রাবৃত। এই জাতীয় গোর সম্মুখ ও 
পশ্চাৎভাগ ঘোর ক্বষ্ণবর্ণ কিন্ত শরীরের মধ্যভাগের চতুর্দিকে অতি শুভ্র লোমে 

আবৃত ) দেখিলে বোধ হয় যেন একখানি সাদ! কম্বল শরীরের মধ্যভাগের চতুর্দিকে 
জড়াইয়া রাখা হইয়াছে । তজ্জন্য ইহাদের লেকেনফিল্ড নামকরণ হইয়াছে । 
খুষ্টায় সপ্তদশ শতাবীতে হলও্ দেশে ছোট বড় সকলেই এই জাতীয় গো 
পালন করিত। 

ইহারা আকারে ইংলগ্ডের আয়ার সায়ার গো ও গারণসী গো অপেক্ষা বড়, 

কিন্তু হোলষ্টান জাতীয় গো৷ অপেক্ষা ছোট। একটা গাভীর ওজন ১২ হইতে ১৫ মণ) 

একটা ষাঁড়ের ওজন ২০২২ মণ হইয়া থাকে । ইহার! নিম্ন ভূমির প্রচুর ঘাস 

খাইয়া পুষ্ট হয়, কিন্তু উচ্চ ভূমিতে ইহারা তেমন পুষ্ট হয় না। এই জাতীয় গে! . 

অত্যন্ত ডুগ্ধবতী । একটা গো কেবল মাঠে চরিয়! খাইয়া ১/, মণ ছুগ্ধ দিয়া 
থাকে। ইহারা কেবল ছুদ্ধের জন্ত পালিত হয়। ইংলগু, মেক্সিকো, কানাডা 

আমেরিকার যুক্তরাজ্য সমূহ ও অন্যান্ত স্থানে এই জাতীয় গো দৃষ্ট হয়, 
কিন্তু উহাদের সংখ্যা অধিক নহে। ৮০৯০০০৮০০৬৪ তেমন কোন 
বিশেষত্ব নাই । 
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বেলজিয়াম | 

এই দেশের গো অনেকাংশেই হলগ্ডের গোরুর স্তায়। তজ্জন্ত ইহার বিস্তৃত 

বিবরণ অনাবশ্ঠাক | 

স্থইজীরলেগু। 
এই রাজ্যটাই একটা গোঁচারণ ক্ষেত্র। এই রাজ্যে ছই তৃতীয়াংশ 

কর্ষণোপযোগী ভূমি ও গোচারণ ক্ষেত্র। উহার শতকরা ৮৩ ভাগই গোচারণের 
জন্য রক্ষিত। ১৯০১ সনে এই রাঁজ্যে ১৩৪০৩৭৫ গো ছিল, ১৯০৬ সনে গো- 

সংখ্যা ১৪৯৭৯০৪ হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে আন্নস্এর পার্বত্যময় ভূমিতে গো গণ 
ঘাস থায়। শীতে গৃহে আবদ্ধ থাঁকে। 

এখানকার গোগণ বেশ ছুগ্ধ দেয়। এই দেশীয় গো জাতির মধ্যে কটা 

বর্ণের এক জাতীয় গো! আছে, তাহারাই অধিক দুগ্ধবতী । ইহারা বেশ মোটা 

হয়, তজ্জন্ত ইহাদিগকে ধর্বাকৃতি দেখায় এই শ্রেণীর একটা গাভীর ওজন ১৬/ 

১৭/ মণ ও বৃষের ওজন ২০/২২/ মণ হয়। ইহাদিগের ম্বভাব বেশ শাস্ত। 

ইহারা সহজেই পাহাড়ে উঠা নামা করিতে 'পারে। ইহাদিগের লোমও চর্ম 
মহুণ। ইহাঁদিগের বাট ও,ওলান সুগঠিত এবং ছুগ্ধ শিরাগুলি পরিনৃশ্তমান। 

ডেনমার্ক । 
এই দেশ গুজরাটের কচ্ছ প্রদেশের ন্তায় সমুদ্রমেথলা পরিবেষ্টিত। উহা 

এক সময় সমগ্র ইউরোপের গোগৃহ ছিল । তথায় ওল্ডেনবার্ণ ও রেড ডেনিস্ 

নামক দুই জাতীয় উৎকৃষ্ট গে৷ পরিবার দৃষ্ট হয়। ইহারা আধমণের অধিক ছুধ 

'দেয়। এই দেশ হইতে এক সময় সমগ্র ইউরোপের ছানা, মাখন, পনীর, ছুধ 

সরবরাহ হইত । এখনও এই 'দেশ হুদ্ধ মাখনাদির জন্ত বিখ্যাত। 

নরওয়ে ও সুইডেন |... - 
ডেনমার্কের ম্যায় এই ছুই দেশেও ০০৯০৪ উহার 

ডেনমার্কের গোঁগণের এক জাতীয় । 

ইটালী। - 

এ দেশে ছাল গো নাই এবং গো জাতির উন্নতির জন্যও ৪৮০৪ 

গোগণ দীর্ঘ শৃঙ্ী, গাভীগণ ছুগধদাত্রী নহে। ইটালীর উত্তর ভাগের,গো এ 
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অনেকাংশেই ঝুইজারলেতীয় গোকুর ন্তাঁয়। ইটালী পার্মেদন ৮০ 
11698]. 01189959 ) জন্ত বিখ্যাত | 

নরওয়ে । 

এখানে গোশালার অত্যুৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত আছে। গোম্বামীগণ ইহাদদিগকে 
সর্বদা অতি পরিফার পরিচ্ছন্ন রাখে । গোগণকে উৎকষ্ট, প্রশস্ত, পৃথক্ 
পৃথক গৃহে এক শ্রেণীতে আবদ্ধ রাখে। গো গৃহে আলোর জন্ত কাচের 
জানালা আছে। প্রত্যেক গোর সম্মুখে ও পশ্চাৎভাগে বিস্তর স্থান'থাকে । গো 

গণ কাষ্ঠ নির্মিত উচু মেজের উপর আবদ্ধ থাকে । নীচে গে গণের মল মুত্র 
পড়িয়া যাওয়ার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে, তাহা! আবার সত্বরেই পরিষ্কার করিয়া 
ফেলে। একজন স্ত্রীলোক ২০। ২৫টা গোরুর সেবা করিতে পারে৷ অন্থাত্র ২ জন 
লোক দৈনিক ৬ ঘণ্ট। পরিশ্রম করিয়া এীরূপভাবে গো গণকে রাখিতে সমর্থ ইয় 

না। মৃত্তিকা বা ইষ্টক নির্টিত স্থান হইতে এ সকল স্থান সতত শুফ ও পরিষার 

থাকে, ইহাদিগের ঘরে লোহার পাইপ দ্বারা জল চালিত হইয়া আসে, অথবা পাম্প 
দ্বারাও জল উত্তোলিত হয় । যে স্ত্রীলৌকটা গোর সেব। করে সেও সেই ঘরের এক 

কোণে বাস করে! এই দেশের অধিকাংশ সময় শীতে বরফাবুত থাকে | 

তাহাতে ঘাসের অত্যন্ত অভাব, কিন্তু গোস্বামীগণের স্থবন্দোবস্তে ঘাস অপব্যয় 

হইতে পারে না । 
ফরাসীদেশীয় গো। 

ফান্সের উত্তরভাগে, রাইন নদীর তীরতৃমি ব্যতীত, সর্বত্রই এই নর্মেন 

গো দৃষ্ট হয় । ইহারা রক্তীভ বর্ণ বিশিষ্ট । ইহাদের গায়ের স্থানে স্থানে সাদা 

চিহ্ন থাকে । ইহাদের শৃঙ্গ ক্ষুদ্র, মাথ। হইতে উপর দিগে উঠিয়া বক্র হয়, এবং 

অগ্রভাগ কাল থাকে । পা গুলি সরু ও সুন্দর। নর্মেন্তীতে বু গে৷ 

চারণের মাঠ আছে, তথায় গো সকল স্থুলকাঁয় ও প্রচুর হুপ্ধবতী। ইংলিশ 

চেনেলের গো সকল ইহাদ্দিগের এক জাতীয়্। 

এ নী আমেরিকান গে! 

উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ গো ইউরোপ হইতে এবং দক্ষিণ আমে- 
রিকার ব্রেজিল প্রস্ৃতি দেশের গো ভারতবর্ষ হইতে আনীত হইয়াছে। আদিম 
উপনিবেশকগণ দ্বার৷ উত্তর আমেরিকার কেনেডায় হোলট্রীন গ্রো .ইউরোপ 
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হইতে নীত হইয়াছে । বর্তমান ইংলগ্ডের ও ইউরোপের বতগ্রকার উৎক্ষ্ 
গে! আছে, তাহার সর্বপ্রকারই উত্তর আমেরিকায় নীত হইয়া! বিভিন্ন সমিতি 
দ্বারা পৃথক পৃথক্ ভাবে, উহার উন্নতি সাধিত হইতেছে । বস্তুতঃ আমেরিকায় 
আদিম স্থানীয় কোন গে নাই। কিস্তু আমেরিকার ধনকুবেরগণ ইউরোপের 
সকল গো-প্রদর্শনীর উৎকৃষ্ট পুরস্কার প্রাপ্ত গাভী ও ষাঁড় অসম্ভাবিত 

অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়া তদ্বারা৷ সেখানে গোবংশের উন্নতি বিধান করি- 
তেছেন। আমেরিকায় কোন কোন গোঁপসমিতি কেবল হলগ্ডের ডাচ্বেপ্ট 

কেহ কেহ বা সুইডিস গো, কেহ কেহ বা ইংলগ্ডের জার্সি, গার্নসি, 

অয়ারসায়ার, ডিভনসায়ার, প্রভৃতি গোঁকুলের উন্নতি কল্পে অসাধারণ যদ 
চেষ্টা করিতেছেন । এবং তাহার ফলে আমেরিকায় উৎকৃষ্ট গে! জাতি 
ৃষ্ট হয়, গাভীগণ অন্পভোজী, প্রচুর ছুপ্ধবতী ও দেখিতে অত্যন্ত সুশ্রী 

আমেরিকার যুক্তরাজ্য সমূহে ক্ষুদ্রশূঙ্গীজাতীয় গোর মধ্যে উৎকুষ্ট 
উৎকৃষ্ট গো দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় গোচারণ জন্ত বড় বড় মাঠ আছে। 

কিউব 
এই দ্বীপে ম্বভাবজ বহু উৎকৃষ্ট গোগ্রাস জন্িয়া থাকে, তাই এখানে 

গোচারণ ক্ষেত্র বিস্তর আছে। অস্তবিপ্রবে এই স্থানের গোগণের তেমন 

উন্নতি সাধিত হইতে পারে নাই। 

কেনেডা 

এই দ্বীপে বু গো উৎপন্ন হুইয়৷ থাকে । :এই স্থানে নান! জাতীয় 
অতি উৎকৃষ্ট গোখাগ্ক ঘাস অপর্ধ্যপ্ত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এই 
দেশের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বু গোচারণ ভূমি (27816 120 ) আছে। 
ওঁ সকল গোচারণ ক্ষেত্র হইতে প্রতি বৎসর বন স্থুলকায় বৃষ নানাদেশে 
রপ্তানি হইয়া থাকে । এই দেশের শন্ক্ষেত্র ও তৃষা, সূলা, গাজর, কেরট 
মে্গেল (21208619), যব, গম, মটর, রাই, তিসির খৈল উৎপন্ন হয়। এদেশের 
বাথানের গো সকল হইতে ছুগ্ধ পনির মাখন হয়। -গভ মেণ্টের গো, চিকিৎ 
সকগণের তত্বাবধানে গোগণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরিত হইয়' থাকে । 

এখানকার গোজাতি সাধারণতঃ ইংলগডের গোঁজাতি হইতে উৎপন্ন 

হইয়াছে, কুত্রশৃঙ্গী হেরিফোর্ডসায়ার গলওয়ে, এবাডিনএন্গাস্ আয়ার সায়ার 



মহীশুর রাজবাটির গো 





10১৩3] 
জার্সি গারনসি হোলষ্টিন সিজিয়ান জাতীয় গোই অধিক | লী ফেজ 
গর্ি গারনসি ব্রিটিনী গোর অত্যস্ত আদর। 

১৯০১ খ্রীঃ কেনেডায় গো সংখ্যা ২০৬৬৫৪৭ । ছিল। ১৯০৭ ঃ ই 

স্থলে ৭৪৩৯'০৫১ সং খ্যা হইয়াছে। “ 

এরিজোন] 

উত্তর আমেরিকায় ইউনাইটেড রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে মেক্সিকো 
ও কলিফনিয়ার মধ্যে এরিজোন! নামক প্রদেশে উৎকৃষ্ট গোখাদ্য ঘাস ও 
বহু গোচারণ ভূমি আছে; এই স্থানে গো-জনন কার্ধ্য অতি বিস্তৃত ভাবে 
চলিতেছে ; এবং ইহার অতাস্ত উন্নতি দাধিত হইয়াছে। এই স্থানে গভর্ণমেপ্ট 

আইন প্রচার করিয়া বছ সরকারী গোচারণ মাঠ রক্ষা করিতেছেন। এই 

স্থান হইতে প্রতি বৎসর ৪৫০০০০০০০ টাকার গে! ইংলণে চালান হয়। 

দক্ষিণ আমেরিক। 

দক্ষিণ আমেরিকার ধনিগণও ইয়ুরোপের নাঁনাস্থান হইতে উৎকৃষ্ট 'গে৷ 
লইয়! গিয়া প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, এতদ্বাতীত ব্রেজিলে, নেলোর ও মহীপ্তর 

জাতীয় বু গো নীত হইতেছে । তথাকার জলবায়ুর পক্ষে ভারতীয় 

সকল গৌ৷ বেশ উত্তমরূপ বর্ধিত ও পুষ্ট হইতেছে। 

আর্জেশ্টাইনা--দক্ষিণ আমেরিকা 
দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ দক্ষিণ ভাঁগ লইয়া! এই দেশ গঠিত। | রর 

দেশে বহু গ্োঁখাগ্ত ঘাস ও গোচারণ ভূমি আছে। অল্প কালের মধ্যেই.এই দেশে 

গো জাতির অসম্ভব উন্নতি সাধিত হইয়াছে ।. ১৮৭৮" খ্রীষ্টাব্দে - এই দেশে 
১২০০০০০০ গো ছিল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টান ২৫০০০০০০ গো হইয়াছে। 'এই.দেশে 

প্রথমতঃ. স্পেইন দেশীয় দীর্ঘশূ্গী অপকৃষ্ট - গোজাতি ছিল, ক্রমশঃ ডরহাম, 

ষবশৃঙ্গী হেরিফোর্ড প্রভৃতি গো. আনীত হইয়া শী দেশে গোঁজাতির উন্নতি 
হইয়াছে। হোলট্িনক্সিঅয়ান, জার্সি গো ও অন্তান্ত অধিক ছুগ্ধদাত্রী গো" আনীত 
হইয়া মাধন-শপণারের ব্যবসায় চলিতেছে । 8 

অস্ট্রেলিয়ান গো 

আসটরেলিয়াগরশাস্ত মহাসাগরের একটা ্বীপ। ইহা এশিয়ার রঃ দক্ষিণ পা 
8৫ 



[ ১১৪ ] 

হইতে ৩ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। গত একশত ৰৎসরের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া 

গোজাতির যে আশ্চর্ধা উন্নতি হইয়াছে তাহা! পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও 
ৃষ্ট হয় না। গোঁ জাতির উন্নতি বিষয়ে ভারতবাপীর হতাশ হইবার কোন 
কারণ নাই, এক শতাবী পূর্বে অস্ট্রেলিয়ায় একটী গোঁও ছিল না। গ্ত 

শতাবীর গ্রারভ্ে বোটানির গভার্ণার প্রথমে একটী ধড়, চারিটা গাভী ও একটা 

বৎস আনয়ন করিয়াছিলেন। তথায় ১৯০৬ খৃুঃ অবেঁ ঠো! গণনায় ৮১৭৮০০০ 

গো স্থির হ্ইয়াছে। এখনও তথায় বছুলক্ষ গোপাগুনেোপযোগী জমি পতিত 

আছে। অষ্ট্রেলিয়া গ্রবাসিগণ ইংলেও ও স্কটলেও হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত নান! 

জাতীয় গো উচ্চমূল্যে ক্রয় করিয়া ম্বদেশে আনিয়। তাঁহাদের গো জাতিকে 
এনদুর উন্নত করিয়াছেন যে, এখন অষ্ট্রেলিয়ার গো নাগা স্থানে নীত হইতেছে । 

ডাচবেণ্ট জাতীয় গোর সহিত জাসি ও আয়ারসায়ার জাতীয় গোর সংমিশণে 

অতান্ত ছুগ্ধদাত্রী সঙ্কর জাতীয় গাভী সৃষ্টি হইয়াছে । গোচারণের মাঠ যথেষ্ট 

থাকায়, তথায় গোগ্রাসের অত্যন্ত সুবিধা আছে। গভর্ণমেন্টও গোপালক- 

গণকে গোপালনের এবং স্বৃত পনীর প্রভৃতি রগানীর সাহায্য করিতেছেন। 

গভর্ণমেন্ট কৃষি বিভাগ হইতে উপদেষ্টা ও বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়া গোঁপালন 
ও গবায প্রস্ততাদি বিষয় উপদেশ দিতেছেন। ১৯০৬ খৃঃ অবে ভিক্টোরিয়া 
প্রদেশ হইতে ৪০৩৪০০০ পাউও মাখন, নিউসাউখ ওয়েলস্ হইতে ৬০,০০০,০০* 

পাঁউও মাখন ও ৫০০০,০০০ পাউণ্ড পনীর, কুইন্সলেও হইতে ১৪০০,৪০০ 

পাঁউও মাখন রপ্তানি হইয়াছে। 
ইহা বুন্দীবনের স্ায় গোষ্ঠ ও শম্তপরিপূর্ণ। এই মহাদেশে গোগ্রাসের 

অভাব নাই । এই দেশ হইতে গো, মহিষ, ও ঘোড়ার জন্ত রাশি রাশি ঘাস 
ভিন্ন ভিন্ন দেশে নীত হয়। ইহা লক্ষ্য করিয়াই বিচক্ষণ ইংরেজ জাতি এই 

দ্বীপে গো ও ঘোটক চরাইতে আরস্ত করিয়াছেন। এখানে ইংলগীয় জার্সি 
আদ্লার-শীয়ার, ডিভন-শায়ার, সাঁসেক, এবাডিন এঙ্গাঁস- প্রভৃতি সর্বশরেণীর 
গো দৃষট হয়। অস্ট্রেলিয়ান গোর দোষগুণ ঠিক তাহীদের পূর্বপুরুষ দিগের 
স্তায়। * 

নিউজিলেগড দেশীয় গো, .$. 
নিউজিলেও্ড দ্বীপপুঞ্জ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত। ইহা আবার অস্ট্রেলিয়া 

হইতে ১*** হাজার মাইল দূরবর্তী। এখানে ইংরেজগণ উপনিবেশ স্থাপন 
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করিয়াছেন। এই ্ ীপ গোমহিযাদি নান! জাতীয় পণ্ড পৌহণ: করাহক। 
এখানের গোপালন ও গো-চারণ ইংলেণ্ডের অনুরূপ ) তৰে গোগণকে আবৃত ্ 

স্থানে রাখার কোন দরকার হয় না। ভ্ল, বাঁযু ভাল। অতিষ্ট কিংবা 
অনাবৃ্টি নাই। লীতের সমর অত্যন্ত শীত, অথবা গ্রীঘ্মের সময় অতান্ত 
্রষ্ম হয় না। নদী ও নিঝরিণী সকল হইতে সর্বদাই প্রচুর পরিমাণে 
পানীয় জল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল কারণে এনস্থানে বৎসরের. 
অর্ধিকাংশ সময়ই ঘাঁস পরিপূর্ণ থাকে । বহুস্থায়ী গোচারণ মাঠ আছে, কোন 
সমরই পণ্ত-খাদ্যের অভাব হয় ন) তজ্জন্য পণ্তপালনই তথাকার উপ- 
নিবেশিকগণের প্রধান ব্যবসার । এই দ্বীপের আয়তন ১৪৭৫১ বর্ণ মাইল 
অর্গৎ ৬৭০৪০৬৪* একর, তন্মধ্যে ২৮০০০,৭০* একর চাষের জঙ্ক 
২৭২০০১০০০ একর জমি বসাঁবাসের জঙ্তা, ও বত্রী জমি অনুর্বর ও পর্বত 

শূর্ঘ বলিয়া পতিত আছে। আবাদিস্থানের অধিকাংশ জায়গায় পশু-খাদ্যের 

গরন্য আবার নানা জাতীয় ঘাস বপন ও অনেক প্রকার ফসল উৎপাদন 

করা হয়। ভূমি অত্যন্ত উর্বরা। ঘাস সতৈজ ও শীস্রই পরিবর্ধিত হয়। 
১৯০৩ খৃঃ অব গো গণনায় ১৮৫১৭৫৩টা গো, তন্মধ্যে ৫৬৩৯২৭টা ছুগ্ধদাত্রী 

বলিয়া নির্বাত হইয়াছিল। মাংসের জন্য স্টহরণ, হেরিফোর্ড, এবািন-এঙ্গাস 
রেড্পোল্ড, ডিভন ও হাইলেগ্ড জাতীয় গো এবং ছুগ্ধের জন্য সর্ট-হয়ণ, 

আরারসায়ার, জারি, হোলই্রীন ও কেরী, ডিক্সিটার জাতীয় গে! তথায় পালিত 

হইতেছে। তথায় ইহার! সহজে বৃদ্ধি প্রাণ্ড হইতেছে। ১৯৯৭ খুঃ আবে ২২৮৩১৬৯৫ 

টাকা মুল্যের ৪১৬২৪৫॥ মণ মাখন ও ৬৭৪৬০৪* টাকা! মুল্যের ২২৮০৩২।২ 

মের পনীর এখান হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। এই উপনিবেশে 
সরকারী কৃষি বিভাগেক্ ২১২টী মাখনের কারখানা আছে। ইহার 
অনীনে ৪৯৪টী ক্রীম তৈয়ার করার জন্য শাখা কারখানা আছে। এতঘ্বয তত 

আরও ৩৬১টা বেসরকারী মাখনের কারখানা আছে । এখানে ১০৯টা পনীরের 

দরকারী কুবরা ও ৪২টা বেসরকারী কারখানা আছে। মাথন রগানি 
জন্য ১২৮টী প্যাকিং হাউস আছে। উপযুক্ত মাখন ও পনীরাদি প্রস্তুতের 

কারখানা সকল সমবায়মমিতির নিয়মাহুসারে পরিচালিত হুইতেছে। ইহাদের 
সতত জিনিষাঁদি অতি উত্তম বলিয়া সর্বত্র বিবেচিত । এথানে জমাট দুগ্ধ, 

৬ফ ছুথ ও ছ্রিলটন প দীন ব্যবমায়ের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে। 



| চা ক ৃ 

রি শর শি গো ড়. 

মিশরের; গ্লোগণ ভারতীয় গোরুর সা ক্কুদ সকল বিশিষ্ট। তথায় 
গোগণ বৎসরের অধিকাংশ সমন মিশরের প্ৰ ্বীপের” গোঁচাঁরশ ভূমিতে 
এক এক জন রাখালের অধীনে চরিয়া বেড়ায়. এই সফল স্থান বর্ষায় 

জন্লগ্লাবিত হইলে গোগণ শুষ্ক ঘাস আহার করিয়! প্রাণ ধারণ করে। এই 
জাতীয় গোর বিশেষ কোন উন্নতির চেষ্টা নাই। অমৃতমহাল গো বিক্রয় 
হওয়ার সময় ইজিপ্টের খেদিভ ও পাশাগণ মান্দ্রাজ প্রদেশ নর বিস্তর গো 
য় করিয়া স্বদেশে প্রতিষ্ঠা ০০০০০ | | 

: দক্ষিণ অক্রিকা! 
দক্ষিণ আফিকা বাঁ কেপকলনি প্রদেশে হলও দেশীয় ও ইংলিশ চেলেলের 

জাগি জাতীয়' প্রভৃত দুগ্ধবতী গাভী আছে। এ সকল গো বস্টরাস্ 
জাতীয়। তবে কেপকলনীতে এবং মেডাগাস্কার দ্বীপে জেবু শ্রেণীর গে 
ৃষ্ট হয়। অনেকে মনে করেন উহারা আছ্িকা প্রবাদী ভারতবাসিগণ 
দর তথায় না হছে | | 

 মাক্রিকা দেশীয় 
. করিরগ্ডো গো 

গোদেশ আরিকার পূর্ধম ভাগে অবস্থিত। এই স্থানবাসীরা গো- 
পালন করিয়া খাকে, পুরুষগণ গো হুপ্ধপান করে। . কিন্তু স্ত্রীলোকদিগকে হুগ্ধ 

পান করিতে দেওয়া হয় না। পিন অঙ খোর হি দিলি করিয়া 
দারা নি ক | 

 আফিকার কাফিগণের নিকট গো ্াগে্া আত্নীয়। ষাঁড় দিগের 

ঘর! ইহারা রেস দৌড় করাইয়া থাকে। ষাঁড় দ্বার মাইল পর্যান্ত রেস 
কোর্স দৌড়াইরা থাকে। যাহার একটা রেস দৌড়ের ষাঁড় আছে দে এ 
অঞ্চলের একজন প্রধান ব্যক্তি, বি! গণ্য।. একটি রেসের ঘাড়ের মূলা 
১০৭টি গোর্ মূল্যের সমান। 
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০৭4 রর রঃ 

আনতিকার ৰ বত ; নী রঃ কার অবশ্য গো বা গ দেখিতে পাওয়া 
য়, ইংলগ্ডে উহাদের নাম ঈলেও গো বাঁ বিদেশী গো। লিভিংতৌন 
প্রভৃতি আছিকা ভমখকারী সাহ্বেগণ 'আস্িকার অরণ্য প্রদেশে এই জাতীয় 
গো বা গবয় দেখিতে পাইয় তাহাদের ভ্রধণ সভান্তে ইহাদের বিবরণ : 

উঠ করিয়াছেন। যদিও ইংলগ্ডে ইহারা গো বলিয়া কথিত হয়. 

তঃ উহার! গো নহে, উহারা গোঁ সদৃশ মগ. নাতি শীতোফ প্রদেশে 
০ বাদ। এক সময়ে উহারা কেপকলনি পর্ধ্স্ত বিস্তৃত. ছিল। . 
উপনিবেশিকগণ ক্রমে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন। ইহাকন দেখিতে অতি 
হুশ্রী ও বলিষ্ঠ। ইহারা কৃষ্ণসার জাতীয়। দেখিতে অনেকাংশে কৃষ্চ- 

নারের ন্ায়। ইহাদের মাংসও ক্কষ্চসারের ' মাংসের ন্যায়) ইহার 
পাধারণতঃ ঘোড়ার ন্যায় বড় হয়। ্কদদেশের নিকট উহাদের উচ্চতা ৫ ফুট। 

ইহাদের শৃঙ্গ, দু, তীক্ষাগ্র ও মোচড়াণ।. উহা! প্রথমতঃ মোজা ভাবে 
কিছু উপরে উঠিয়া পরে বাহির দিকে গিয়া পাছের দিকে বক্র হইয়া! 

উঠিয়াছে। ইহারা প্রভূত বলশালী। ২৭২৮/ মণ ঘাসের বোঝা 
ইহারা অনায়াসে শৃঙ্গদারা উ্টাইয়া ফেলিতে পারে। ইহাদের. লাহ্ুলের 
অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ রোমরাজি দ্বার আবৃত। ইহারা অত্যন্ত স্থুলকায় হয়। 

ইহাদের বর্ণ সাদা এবং হরিদ্রাভ সাঘা। ইহারা আকারে. যেমন বৃহৎ 

তেমনই শক্কিশীলী ও ত়ঙ্কর। ইহাদের গাভীগণ ছুগ্ধদাত্রী নহে। পোষমানানের 
জন্য লর্ড হীলসাহেব এই জাতীয় কয়েকটা গো ইংলগ্ডে নিয়াছিলেম। 
১৮৬৭ খুঃ অঃ স্মিথফিল্ড ক্লাব সোঁসাইটার গো রর তে এই জাতীয় একটা 

গো দেখাইয়াছিলেন। উহীর ওজন ২৩২ তেইশ: মগ বাঁর' সের ছিল। 
১৮৩৫ হইত ১৮৫১ খুং অকে মধ্যে ডারবির আরল এই. জাতীয় গোঁ পালিতা- 

বস্থায় আনিয়াছিলেন। হুয়োলোজিক্যাল সোসাইটারহাতে হটাষড় ও ৩, 
গাতী প্রদার্ন” চরেন। ইংলগ্ডের চিলিংহাম পার্কে, চার্লিপার্কে, ওলাইন 
পার্কে ৪1৫ শত বৎসর যাবত এই জাতীয়. গো অরণ্যাবস্থায় আছে। 

ইহারা পালের পীড়িত, দর্বল. ও দ্গোদিগগকে নিজেরাই শৃক্গাধাতে 

মারিয়া ফেলে।, গাভীগণ বস, পর করি ১০ দি বটাকে গোপন, 
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কিনা াখে। কোন লোঁক বৎসের সির হইলে বতম তীহাঁর মস্তক 

মৃত্তিকা রাখিয়া আত্ম গোপনের চেষ্টা করে। বৎসটাকে ধরিলে বস চীৎকার 

করিয়া উঠে। তখন পালের সমস্ত পণ্ড আলিয়া আক্রমণকারীকে তৎক্ষণাৎ 

মারিয়া ফেলে। কেহ ইহাদের পালের নিকটস্থ হইলে উহাঁরা পেছন দিকে 

বহুদূর চলিয়া যায় এবং তথা হইতে তীরবেগে সম্মুথের দিকে আসিয়া আক্রমণ- 
কারীকে বধ করে। 

চমরী গো (৪1) 

গোঁজাতির অতি নিকট জ্ঞাতি ছুইটি পশুর বিবরণ এই গ্রন্থে সঙ্গিবিষ্ট হইল। 
তাহার একটি চমরী গো, অপরটি বাইসন। 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে বে, হিমালয় পর্বতের উত্তর ভাগে চমরী গোর 

বাস। গৃহপালিত ও আরণ্য, এই উভয় অবস্থায়ই ইহাদিগকে প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। 

হাদের ঘাড়, গলা, বুক, উরু ও লেজের নিম্ন অর্ধাংশ, সুদীর্ঘ রোমরাজি দারা 
ম্াৃত। নাকের ভিতর ও বাহিরে ক্ষুদ্র রোম দ্বারা বিশেষ ভাবে আবৃত। অস্ত 

কান গোজাতি-পশুর এইরূপ দীর্ঘ রোম দেখা যাঁয় না! বোধহয়, প্রবল শীত ও 

|রফে বাস করিতে হয় বলিয়া প্রকৃতি এইরূপ দীর্ঘ রোমরাজি দ্বারা ইহাদিগকে 
খাবুত করিয়া! দিয়াছেন। 

ইহাদিগের পৃষ্ঠদেশ, বিলাতি গোর স্ভায় খাঁড়ের সহিত এক সরল রেখায় 

মবস্থিত। ইহাদিগের মুখ নীচু, পাগুলি খর্ব, পায়ের খুর গুলি বিস্তৃত। শৃঙ্গ 
মাথার ছুই পার্খ্ব হইতে উপর দিগে উঠিয়া পিঠের দিগে বক্র হইয়া থাকে । 

বন্য চমরীগণের গায়ের রং কাল। গৃহপালিত চর্মরী গণের রং সাদা ও 

সাদাকাঁল মিশ্রিত। সাদ! পশুর রোমেই চামর প্রস্তাত হয়. _ গৃহপালিত পণডর 
শিং থাকে না। 

ইহাদিগের ওজন ৭/ মণ এবং উচ্চতা ৩॥ হাত ৪৫ হাত। ইহারা 
১*ম মাসে বৎস প্রপব করে। ইহাদিগের শব আমাদিগঁর গোর শঙ্ষের 

ন্যায় নহে । রী 

তিব্বত দেশবাসীগণ ইহাদিগের ছুপ্ধ পান করে, পৃষ্ঠে চড়িয়া বেড়ায়, চ্ব 
সা বন্ত ্রস্তত করে, রোম নানারঙ্গে রঞ্জিত করিয়া টুপীর মধ্যে ব্যবহার করে। 



ূ বাইসন 

একজাতি আমেরিকায় ও অন্য একজাতি ইমুরোপে ; এই ছুইজাতি বাইসন 

বংশ পৃথিবীতে আছে । আমেরিকার বাঁইসনগণ, গ্রেট শ্লেভ হুদ হইতে মেক্- 

সিকোর মধ্যবন্তী (স্থানে বাস করে! এবং ইয়ুরোপীয় বাইসনগণ পোলগে, 
লিথুনীয়ার অরণ্য, ককেসাস পর্বতের নিকটবর্তী বনে বাস করে। 

ইহাদিগের সম্ুখ ভাগ হইতে পশ্চাঁত্ভাগ হস্ব, শৃঙ্গ ও হাঁনুল ক্ষুদ্র, মস্তক 
অত্যন্ত ভারী । ইছাঁদিগের ঘাড়, গলা, মন্তক ও স্বন্ধদেশের লৌম এত জন্বা! যে, 

উহা ভূমি পর্য্যন্ত পর্শ করে। এ লোম শীতকালে গজাইয়া উঠে, প্রীম্মকালে 
পড়িয়া যায় । উহ! এত ভারী যে, এক গোছা লোম ওজনে /9 সের পর্য্যস্ত 

হয়। 

ইহারা দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাসে । ১৮৬৬ থুষ্টান্বে আমেরিকায় 

টাম্সকর্টিনেণ্টাল রেইলওয়ে হওয়ার পর ১৮৭৫ খুষ্টাব্মধযেই থাকার 

অধিবাসীগণ, বিশেষতঃ শ্বেভজাতি, বাইসন বংশ প্রায় নির্পযল করিয়া ফেলিয়া- 

ছিলেন। আমেরিকায় ইংরেজ গভার্ণমেপ্ট ও ইযুরোপে রুষিযাগর্া্মে্ট বাই- 
সনবংশের বধ নিষেধ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া এইজাতি এখনও পৃথিবীতে 
আছে। 

ইহারা অতি একগু'য়ে ও নির্বোধ পণ্ড; পালের অগ্রবর্তী পণ্ড, যা 

জলাভৃমিতে নিমজ্জিত হইয়! মৃত্যামুখে পতিত হয়, তবে পশ্চাত্বর্তীগণও ক্রু 
ক্রমে এ জলা ভূমিতে নিমর্জিত হইয়া প্রাণ যাগ করিবে। ইহাঁদিগের নির্বদ্ধিতা; 
দরুণ মাংস ও চর্ম্বের জন্য ইহারা দলে দলে নিহত হয়। ব্যবসায়ীগণ ইহাদের 

ঘাড়ের লোমে স্থত্র প্রস্তত করিয়া তদ্বারা হাতের দস্তানা ও গরম কাপড় তৈয়ার 
করে। ইহাদিগের ঘাড়েও একটু সামান্য মত ঝুঁটি আছে, তবে উহা! আমাদিগের 
দেশীর বৃষের ঝুটির ন্যায় নহে। 

ইহাদের গাভী” গ্রীত্মরকালে গর্ভধারণ করে। গর্ভ কাল নয় মাস। বুষ- 
গণ উচ্চতীয়'৫ ফিট ৬ ইঞ্চির উপর এবং তাহাদের ওজন ২০/মণ হইতে ২ 
মণ পর্য্স্ত হয়। আমেরিকায় গ্রেণ্ড কেনেল অব কলোরেডে। নামক স্থানের 

পশ্চিম দিকে সঙ্কর কেটালু জাতি বিস্তর উৎপন্ন হইতেছে। 
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ইয়ুরোপের বাইসন বংশও ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে। ইয়ুরোপের 
বাইসনের আকৃতি আমেরিকার বাইদ্ন হইতে একটু ভিন্নঃ ইহারা দেখিতে তেমন 
বিশ্রী নহে। 4 







ত্ুডভ্ডীষ্স অহ ॥ 
০০০ শস্পাপল 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

হন্ন । 

ষাঁড় নির্বাচনের উপরই গোজাতীর উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করৈ ইছা 
ধরব সত্য। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে ঘে, উৎকৃষ্ট গাভীজাত ষাঁড়ের 

সহিত উত্রুঞ্ জাতীয় গাভীর সংযোগ করাইলে, উত্রুষ্ট জাতীয় গো উৎপন্ন হয়। 
কোন জাতীয় উৎ্রুষ্ট গাভীর সহিত সেই জাতীয় উৎকৃষ্ট ষ'ড়ের সংযোগ করাইলে 
সেই গোবংশ ক্রমশঃ উন্নত হইবে। কেবল গাভী উৎকৃষ্ট হইলে চলিবে না, 

ষাঁড় ও উৎকৃষ্ট হওয়া! চাই। ষাঁড়ের মাতা ও মাতামহীর দোষ গুণ বিচার 

করিয়া ষাড় নির্বাচন করা উচিত। কারণ ষাঁড়ের দোষ গুণ, তদ্বারা উৎপাদিত 

গোঁজাতিতে প্রবর্তিত হয়। উৎকৃষ্ট গাভীসহ অপকৃষ্ট ষাঁড় সংযোগ করাইলে, 
বস নিকৃষ্ট হইবে। এবং গাভীর ছুপ্ধ ও ক্রমশঃ স্বাস হইয়া যাইবে। 
ধাঁড় পালের মস্তক স্বরূপ । এক ষীঁড়ই, পালের সমস্ত গোরুর অর্ধেক ) ইহার 
অর্থএই যে, গে! বৃদ্ধির জন্য পালের গাভীগণ যত শক্তি প্রয়োগ করে, ষাঁড় 

একাই সেই শক্তি প্রয়োগ করে। ইহাও ষাঁড়ের পক্ষে অত্যুক্তি নে । কারণ 
বুষ উৎকৃষ্ট হইলে পালের সমস্ত গো এবং পালের ভবিষ্যৎ বংণীয়গণ উন্নত হইবে । 

এই হিসাবে ষাঁড় পালের অর্ধেকের ও অধিক মূল্যবান এবং ফাঁড়ই পালের মুল 

সর্বস্ব । যদি নিকটে ভাল ষাঁড় থাকে, অথব! সরকারী ষাঁড় কিংব! ভাল ব্রাহ্মণী 

ষাড় পাওয়ার সুবিধা থাকে, তাহা হইলে গোপালক নিজে ধাঁড় না রাখিয়াও 
২৩টি গাভী পালন করিতে পারেন । কিস্তু বর্দি 8৫টি কিংবা ততোধিক গাভী 
পোঁষণ কাকে হয়, তাহা হইলে গোপালকের একটা উৎকৃষ্ট ঘড় রাখ! কর্তব্য । 
কারণ গাঁভী গরম হওয়ার সময়ে ষাড় না পাওয়া গেলে, গাভী নষ্ট হইয়া যাওয়ার 

আশঙ্কা হয়। 

এই গ্রন্থকার একটা গাতী ক্রয় করিয়। আনিক্বাছিলেন। প্র গাতীটী দৈনিক 
৯৬ 
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দশ এগার সের দুগ্ধ প্রদান করিত। যথা! সময়ে উপযুক্ত ষাঁড় না পাওয়ায় 

গাড়িটা বন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। 
ইংলও, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের গোপাগকেরা তাহাদের গো 

জাতির উন্নতির জন্য প্রদর্শনীতে পুরফ্ষার প্রাপ্ত উৎকৃষ্ট ষাঁড় অসম্তভাবিত উচ্চমূল্যে 

ক্রয় করিয়! তাহাদের পালে রাখিয়া থাকেন। তাহাদের কোন কোন ষাঁড় 

এত উৎকৃষ্ট যে, তাহা দ্বারা একটি গাভীর গর্ত রক্ষা করাইতে ১৫২ টাঁকা ফি 
গ্রহণ করা হয়। এইরূপ অধিক টাকা দিয়াও ষাড় সংযোগ করা লাভজনক | এই 
গ্রকারে এ সকল দেশে গো জাতির এতদূর উন্নতি হইয়াছে যে শুনিলে অবাঁক 
হইতে হয়। পাশ্চাত্য পঙ্ডিতগণের মতে ষাঁড়ের মস্তক ছোট ও উন্নত; বক্ষস্থল 

গভীর ও বিভৃত ; পৃষ্টদেশ দীর্ঘ ও প্রশস্ত; গঠন গোল ও বলিষ্ঠ; স্বন্ধদেশ ও 

অঙ্গগ্রতঙ্গা্দি বলিষ্ঠ ; ললাট প্রশস্ত, গরীব! খর্ব, গলকম্বল দীর্ঘ, কর্ণ মধ্যমারুতি, 

চর্ম কোমল ও পাতলা, শৃঙ্গ খর্ব ও সুগঠিত ) লান্গুল দীর্ঘ, এই সমস্ত উৎকৃষ্ট 
ষাড়ের লক্ষণ। ষাঁড়ের মাতা অধিক ছুগ্ধদাত্রী হওয়া উচিত। ষাঁড় যত বড় 

হয় ততই ভাল। তিন বংসরের কম ও আটবৎসরের অধিক বয়ফ ষড় জনন 

কার্ষ্য ব্যবহার করা উচিত নয়। ধাঁড়কে কখনও যথেচ্ছ! ছাড়িয়া দিবে না। 

যত্ব না করিয়! যথেচ্ছ! ছাঁড়িয়৷ দিলে, ষাঁড় ত্রমে নিস্তেজ হইয়া যায়। তাহাঁকে 

রৌদ্রের সময় ছায়ায় এবং বৃষ্টির সময় ও রাত্রিতে গৃহে রাখিবে। ভাল খাগ্য দিবে, 

কিন্তু খুব অধিক খাগ্ভ, গুড় কিংবা চিনি দিবে না। কারণ তাহাতে মেদ বৃদ্ধি হইয়া 
বড় অকর্ণ্য হইতে পারে। দৈনিক /২ সের খৈল, /৪ সের ভূষি, /২ সের ক্ষুদ 

/০ ছটাক লবণ, অল্প গন্ধক ও পরিমাণ মত খড়, ছুই বারে, প্রাতে এক প্রহরের 

সময় ও সন্ধ্যার সময় খাইতে দিবে। গ্রত্যুষে ষাঁড়কে গৃহ্ হইতে বাহিরে আনিয়া 
কাচ৷ ঘাস খাইতে দিবে । এক প্রহরের সময় গৃহে আনিয়া জল খাওয়াইয়৷ উপরোক্ত 

থাস্থের অর্ধাংশ দিবে। তৎপরে অপরাহ্ন ৩টার সময় বাহিরে আঠে বাঁধিয়া দিয়া 
সন্ধ্যার সময় 'গুহে আনিয়া উপরোক্ত বক্রী অর্ধাংশ খান্ধ দিবে। পরে জল 

খাওয়াইয়! রাত্রিতে বাদ্ধিয়৷ রাখিবে। খৈল ২৩ ঘণ্টা -পুর্ব্বে ভিজাইয়া রাখিয়া, 
তত্বারা! খড় ও ভূষি ইত্যাদি জিনিষ ভাল করিয়া মাথিয়া দিবে "ুস্ত ভূষি 

কয়েকঘণ্ট! পুর্বে ভিজাইয়া রাখিলে ভাল. হয়। -অধিক পরিমাণে কাঁচা ঘাস 
দেওয়ার সুবিধা থাকিলে অন্ঠ কোন খাগ্ভ না দিলেও চলে। সময় সময় স্নান 

ফরাইবে 'ও' প্রতিদিন অল্প অল্প পরিশ্রম করাইবে 1 . 
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বীড়কে এগ স্থাদে রীিবে যেন সে গাভী মকলকে দেখিতে « পায়, এট 

বাড় স্বারা সপ্তাহে মাত্র ২1৩টা গাতীর গর্ত রক্ষা করাইলে বাঁড় ভাল থাকে । 
বাঁড় নিম্তে্গ হইয়া পড়িলে. তাহাকে ৫. সপ্তাহ গাভীর নিকট দিবে না। 
তাহাকে দৈনিক কিছু পরিশ্রম করাইবে।' কিন্তু বেশী পরিশ্রম করাইয়া ক্লাস 
করিবে না। তাহাকে মধ্যে মধ্যে উত্তেজক পদার্থ খাঁওয়াইবে। /১। সের 
মসিনার তৈলের সহিত /১৯ ছটাক দ্পিরিট টার্পেন্টাইন মিঞ্রিতত করিয়৷ অর্ধাংশ 
প্রাতে ও অর্ধাংশ বৈকাঁলে থাঁওয়াইবে। -গাভীসহ যাঁড় সংযোগের কতক্ষণ 
পরে ষাঁড়কে নান করাইয়া দিরে। তারপর ২।৩ দিন খৈল ইত্যাদি অধিক 
উত্তেজক থাগ্য দেওয়া বিধেয় নহে। 

ূর্বকালে গো জাতির উন্নতির অন্ত হিন্ুণ অত্যুকষ্ট ষাঁড়, কু্য, শিব, 
নন্দীর নামে ছাড়িয়া দিতেন। শ্রাদ্ধের সময় এখনও ষড় উৎসর্গ করিয়া! তাহার 
শরীরে চিহ্ন দিয়! ছাড়িয়া দেওয়ার রীতি থাক! সত্বেও এখন এ রীতি যথার্থরূপে 
প্রতিপালিত হয় না। . গোঁজাতির প্রতি আমাদের অনাদরই ইহার একটি প্রধান 
কারণ। : এখন শ্রাদ্ধের ষাঁড় গোপ বাঁ অগ্রদানীগণ নিয়া যায়। তাহার! প্র বৃষ 
গোখাদকের নিকট বিক্রয় করে বা! হল চাঁলনে নিযুক্ত করে। এই শ্রান্ধের ষাড়ে 
কাহারও ব্যক্তিগত কোন অধিকার নাই, উহ! সর্বসাধারণের সম্পত্তি, সকলের 
সমান অধিকার । উক্ত ঝাঁড় ছাড়িয়। দিবে) যেন তাহারা! সর্বত্র বিচরণ করিয়া 
গো জ্ননের সাহাষ্য করিতে পারে। যদি কোন অগ্রদানী কিংবা গোপ পরী ধাড় 
নিতে চাহে, তবে তাহাঁকে, প্র ষাঁড় কোথাও বিক্রয্ন করিতে পারিবে না কেবল. 
পালন করিবে, এই সর্ভে আবদ্ধ করা উচিত। শী শ্রেণীর ষাঁড় রক্ষার অন্ত 
্াহ্মণগণের এবং কর্তৃপক্ষের বিশেষতঃ ড্ছি ও লোকেল, বোর্ডের বর্তাগণের : 

দৃষ্টি আকর্ষিত চওয়। উচিত। .. 
্রাহ্মণগণ সামাজিক শাসন দ্বারা, এবং কর্তৃপক্ষ খোঁয়াড় রক্ষকগণের উপর 

নোটীপ স্থারা সকল বৃষের যথেচ্ছ! বিচরণের ব্যবস্থী করিতে পারেন... 
ইংলগডের ক্ষত শৃ্পী আতির কমেট ও হুবেক নামক হু, এবারিন এজাসের | 
জক”, য়ে জাতীয়, ৮মোসটপার, কেহ ও. হাদিস নাষক 

বৃষগণ তথায় প্রসিদধি লাভ বরিয়াছে ৪ [ও 
আমাদের দেশে কোন কোন নী ইঃ অন্ত চা খা 
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প্রবল বেগে | আক্রমণ করে। অনেক সময় ইহারা প্রাণাস্ত পর্যন্ত 

বাড়িয়া! থাকে । 1 | | 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
ললঙ বব! লাম.ড়ী1। 

কৃতক্লীব ষণ্ড ব! বলীবর্দের নাম বলদ বা দাম্ড়। 

.. বলদ .ও মহিষই ভারতীয় কৃষির একমাত্র সম্বল। ইহারা বাহন স্বরূপে 
গো-য়ানে ব্যবহৃত হয়। ইহারা শ্বয়ংও মোট বহন করে। 

নিজের গো-যান রাখা ব্যয় লাঁঘবের একটি উপায়। ভাল ষাঁড়ের ও ভাল 

বলদের গুণ প্রায় একরূপই, তবে বলদ গুলি ধঁড়ের স্তায় তেমন মন্থরগামী নহে। 
ইহারা অধিকতর কর্ণাঠ; উগ্র ও্রতগামী। ইহাদের লেজ মোচড়াইয় দিলে 
বা পশ্চাৎ দিকে থাবা! দিলে ইহারা দৌড়িয়া চলে। 

সাদ! বলদ গুলি তেমন পরিশ্রমী নহে । তবে ছুই একটি সাধারণ নিয়মের 
বঞ্জিতও দেখা যায়। বলদের বড় গলকম্বল থাকিলে এবং পেটের চামড়া টিলা 

হইলে বলদটি শ্রম বিমুখ হইবে। 

যখন ষণীড়টাকে বলদে পরিণত করা হয় তখন তাহার কতক পরিবর্তন ঘটে। 
কর্মে নিযুক্ত পরিশ্রমী বলদের'জন্ত ষাড়ের খাদ্যই প্রযোজ্য; তবে বলদকে পরিমাণে 
অর্ধেক দেওয়। উচিত। ছুইবারের পরিবর্তে ইহাদিগকে তিনবার আহার দেওয়া 

কর্তব্য। ইহাদিগকে ভোরে, মধ্যা্ছে ও সন্ধ্যার সময় আহার দিয়া শয়ন করিতে 

দেওয়। কর্তব্য। ইহাঁদিগকে পরিশ্রম করাইয়া বা পরিশ্রম করার অব্যবহিত 
পূর্বে আহার দেওয়া কর্তব্য নহে। ছুই ঘণ্টা অগ্র পম্চাৎ করিয়া আহার ও 
পরিশ্রম করান উচিত। | 

বলদগুলির প্রতাহ প্রসাদন (পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন) ধরা আবশ্তক। ইহা- 
দিগের গৃহ, পান পাত্র পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখ উচিত ।. 

বনদগুলিকে প্রথর সুর্যোত্তাপে, প্রবন বৃষ্টিতে ব1 তীব্র শীতল বাসুতে রাখা 
উচিত নহে। ষাঁড় ও বলদের অন্ত পরিস্কার পানীয় জল প্রচুর পরিমাণ 
আবঙ্কক। 

জজ বৃষ শিশ্তগুলিকে র লাঙল ৰা গাড়ীর জন্ত টার করিতে হয়; তাহাকে 
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তাহার মাতৃহদ্জের সমস্ত ভাগ ও তাহার সঙ্গে ভাল অন্ত প্রকারের গ্রস্ত কর! 
থাদ্যও দেওয়া কর্তব্য। . 

পশ্চিমাঞ্চলে গো-যানে যে সকল টি উৎকৃষ্ট বলদ দেখা যায়, তাহাদিগকে 

শিশুকাল অবধি বিশেষ যন্ব ও চেষ্টা করিয়! তৈয়ার করা হইয়। থাকে । তাঁহার 
তাহাদ্দিগের মাতার দুধের সমন্তভাঁগ পার ও এতঘ্যতীত অন্ত খাদ্যও পাইয়া 

থাকে । 

হল চালন, শকট ও ই সাদা গর উপযোগী 

ব্ষ বাবলদ। 

হলমষ্টগবং ধন্ম্যং ষড়গবং ব্যবসায়িনাং : 
চতুর্ণবং নৃশংসানাং দ্বিগবঞ্চ গবাশিনাঁং। (পরাশরঃ) 

যে সকল বৃষ্ঘারা! হলচালন করিবে, তাহা জনন কার্ধ্যে ব্যবহার করা কখনও 

কর্তব্য নহে। হল চাঁলনের গে সকল সুদুঢ়কায় ও স্থূল শরীর হওয়া চাই। 
গাড়ী টান! গো ও এই শ্রেণীর হওয়া! কর্তব্য। কামান টানা গ্রভৃতি সৈনিক 

বিভাগে যে গো ব্যবহৃত হয় তাহা আরও কষ্টসহিষণণ ও সুদৃঢ় শরীর হওয়া 
আবশ্তক। নেলোর ও অমৃতমহাল বৃষ ও বলদ এই কার্ষ্যে অত্যন্ত দক্ষ । 

ভারতে পূর্বে গোজাতির সংখ্য। অত্যন্ত অধিক ছিল। তখন একটি গোকে 
এক যামার্জের অধিক কার্য করিতে দেওয়া হইত না। এখন দেশের এমন 

দুর্দিন হইয়াছে যে, যে গো প্রাতে হলচালন করে সেই গোই অপরাহ্ণ গাড়ী 
টানে এবং ছুইটা গো! প্রাতঃকাল হইতে বেলা ১২ট1 ৯টা পর্য্যন্ত ৬৭ ঘণ্টা হল 

চালন করিয়! থাকে। 

কিন্তু পূর্বকাঁলে পরাশর খধির সময় দৈনিক ৮টা বুধ দ্বারা হলচাঁলন কা 
সম্পাদিত হইত। উহাই ধর্ম ছিল। ব্যবসায়ীরা ৬ ঘণ্টায় ছয়টা গো দ্বারা 

হল চালন করিত। যাহারা চারিটা দ্বারা হল পরিচালন করিত. তাহাদিগকে 

ক্রুর, নির্দিয় আখ্যা৷ দেওয়া! হইয়াছে ? এবং যাহারা ছুইটি গো দ্বারা এই কার্ধ্য 
করিত, তাহাদিগকে গোঘাতী বলা! হইয়াছে; কিন্তু যাহার! প্রাতে ছুইটি গো৷ 
দবরায় হল চাঁলন করিয়া অপরাছে আবার সেই গো দ্বারা গাড়ী টানাইয়া থাকে, 
তাহাদিগকে বলিবার জন্য তীব্র ভাষা পরাশর খষি তাহার ভাষায় প্রাপ্ত হন নাই। 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৫ 
.. স্থুগণন্কে বলদ কিন প্রশালী। 
বৃষগণকে বলদ করার প্রথা! একটু নিষ্ঠুর ও কষ্টদায়ক। এই প্রথা দীর্ঘকাল 

হইতে এদেশে ও অন্তান্ঠি দেশে চলিয়া আসিয়াছে। (১) অনেক স্থানে ষাঁড়ের 

দ্বার! কৃষি কার্ধ্য ও নিত্য নৈমিত্তিক চাষ ও অন্থান্য আবশ্ঠকীয় কার্য নির্বাহ 

হইতে পারে ন! বলিয়া, যে সকল ঝাড় বীজের জন্ত তেমন উৎকৃষ্ট নহে ডাহা 
দিগকে বলদে পরিণত করিয়া দেওয়। হয়। 

আমাদের দেশে ছুই হইতে গুটা দত হওয়ার মধ্যে অর্থাৎ ছ্ই বি ৫ 
বৎসর বয়সের মধ্যে, ধাঁড়কে বলদ করিয়া দেওয়া হয়। ইংলগ্খে ১ এক মাস 
হইতে তিন মাসের মধ্যেই বাছুরের মুফ্ধ ছেদন করিয়া বলদ করিয়া দেওয়া হয়। 
ইহার ফলে তথায় বলদ গুলি দেখিতে প্রায় গাভীর মত দেখায় এবং অত্যন্ত 

শান্ত হয়) এবং খুব হষ্টপুষ্ট ও বৃহৎ হয়। ভারতবর্ষে মুফ্ছছেদ করার প্রথা তত 
প্রচলিত নাই; পণ্ডটাকে তাহার চারিপায়ে বাধিয়া তাহার মুষ্টি থেতো করিয়া 
দেওয়া হয়। এই প্রথ! মুফছেদ করার স্তায় নির্দিয় নহে এবং ইহাতে পণুটির 
প্রাণ নাশের আশঙ্কীও থাকে না, বা ঝুলিটি ফুলিয়া উঠার ও কারণ হয় না। 
এই প্রথানুসারে বলদ করিয়া দিলে পশুটির তেজ ও বজায় থাকে এবং বৃষের তার 
পরিশ্রমী ও কর্মঠ হয়। 

গ্রন্থকার গাঁড়ীটানাঁর জন্য একটি বলদ ক্রয় করিয়াছিলেন। সেই বলদটি 
ষাঁড়ের মত লড়াই করিত এবং শিং দিয়া মাটি খুঁড়িত, সহজে কেহ তাহার নিকট 
যাইতে পারিত না । উহাকে দেখিলে বৃষের স্ঠায়ই বোঁধ হইত। 

এতদ্বেশীয় প্রথায় বৃষকে বলদ করিলে অনেক সময় বৃষের দোষ গুণ অধি- | 
কাংশই বলদে বজায় থাকে । ্ | 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ. - - 

ূ গ্রাভী। 
একবার প্রসব করিলেই বৎসতরীগণ গাভী-সংস্ায় উপনীত হয়। ৷ একটা 

গাভীকে ২২১টি র্যাস্ত বং দিতে দেখা যায | আবার কোন কোনটি ৪ ৪৫ রং 
অধিক বৎস দেয় না। এ | 

(১) প্রাচীন কালে এই প্রথা রসিক ছিল বলিয়। বোধ হয়না 
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যে সকল গাতী অধিক বৎস দেয় তাহারা স্বপ্ন বংসা গাভী হইতে অধিক 
উপকারী ও মৃল্যবান্ তাহাতে সন্দেহ নাই । প্রসব করিলে গাভী গো স্বামীকে 
বৎস ও ছুপ্ধ উভয় প্রকার ফল দেয়। 

একটা গাভী গর্ভ ধারণ করিয়া ২৭০ হইতে ২৮০ দিনে একবারে একটি সন্তান 
প্রসব করে। দৈবাৎ কোন গাভীকে যমজ সন্তান প্রসব করিতে দেখা যায়। 
একটি গাভীর একেবারে ৩টি বাছুরও দৈবাৎ দৃষ্টিগোচর হয়। সন্তান প্রসবের 
৩ মান পরে সাধারণতঃ গাভী পুনরায় গর্ভধারণের জন্য খতুমতী হয়। কোন 
কোন গাভী 81৫1১1৭1৮ মাঁস, এমন কি কোন কোনটি এক বৎসর ছুইবংসর পরও 
ধতুমতী হইতে দেখা! যায়। 

গাতীর পশ্চাৎ ভাগের ছুই পায়ের মধ্যস্থলে নাভীর নিয়ে ধার উধঃ (উর) 
1061) থাকে । ইহাতে ৪টি বাঁট (681) বর্তমান আছে। 'এই টি বাটের 

প্রত্যেক রাঁটে ছিদ্র থাকে, তন্দ্রা ছুগ্ধ নির্গত হয়। গাভী বৎস প্রসব করিবার 

২১ দিবস পর এ গাভীর দুগ্ধ মন্ষোর1 আহার্ষ্যে ব্যবহার করিতে পারে। এই 
২১ দ্বিন পর্য্যন্ত দুগ্ধ তেমন গাঢ় হয় না, মাথনের ভাগও অতি যৎসামান্ত খাকে। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

উত্ঞক্রুষ্ট গাভভীল্প লক্ষণ। 

সমুদ্র মন্থনে লক্মীর সঙ্গে ২ সুরভি * গাভী সমুদ্রালয় হইতে উঠিয়! স্বর্গলোঁকে 
দগ্ধ দাঁন করিয়াছিলেন। সুরভি নন্দিনী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া গাভী ভিন্ন 
কামছুঘ! গাভীকেও তারতবাসী সকলেই অতি শ্রদ্ধার সহিত দেখিয়া থাকে । 
কাঁমছুঘা! বা কামছ্ধা গাভীগণ বৎস প্রসব না করিয়াই ছুগ্ধ দেয়। তাহা" 

দিগকে যখন ইচ্ছা তখনই দৌহন করা যাইতে পারে। ইহাদিগকে দহন 
করিতে হইলে বসের প্রয়োজন হয় না 

শুন! যায় ভারতে এমন সব কাঁমদুঘা গে ছিল, যে যখন ইচ্ছা ০ 

অপর্যাপ্ত পরিমাণ ছুগ্ধ প্রাপ্ত হওয়া যাইত । এখন যে সমস্ত কাঁমছুঘ! গো টি 

* গবামধিষ্টাতৃদেবী গবামাদা! গবাং পরসথঃ। 

গবাং প্রধানা স্থরভিগ্গোলোকে সা সমুদ্তবা ॥ 

(ব্রঙ্মবৈবর্ত পুরাণ--প্রক্কৃতি খণ্ড ). 
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যায়, তাহারা বৎস প্রসবের পূর্বে দুগ্ধ দেয় বট কিন্ত ইহাদিগের ছুধ্ধের পরিমাণ 
তি যৎসামান্ত | 

ব্ৎসের মুখোচ্ছিষ্ট নহে বলিয়া, এবং বংসের আহার্ধ্য দ্রব্যে তাহাদিগকে 
বঞ্চিত করিতে হয় না বলিয়া, এই কামছুঘার দুধের অত্যন্ত 'আদর। কাঁমছুঘার 

দুগ্ধ হিন্দু-দেবসেবাঁয় বিশেষ পবিত্র বলিয়া বণিত আছে। 

এখনও যদি পুনরায় ভারতে দেবাস্ুরে মিলিয়া আমাদিগের চিন স্থুরূভি 

বংশীয় দ্রোণছুঘ! গোগণকে ; সমুদ্রালয় ইংলিশ চেনেলর জর্সি, গারন্সি 

গে কি অস্ট্রেলিয়ার গো দিগের স্ায় পালন, প্রতিষ্ঠ। ও রক্ষা কর! যায়, তবে 

এ দেশেও উৎকৃষ্ট বহু দুগ্ধবতী গাভী প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। বস্তৃতঃ 

আমাদিগের দেশে এখন আর গো! গণের উৎপত্তি ও পালনের দিকে আমাদের 

মনোযোগ নাই। ইংলেও, অস্ট্রেলিয়ায় আধমণ হইতে ১/৫ একমণ পাঁচসের 

পর্য্যন্ত ছুগ্ধ দেয় এমন গাতী বিস্তর আছে। হান্সি, গুজরাটি, মুলতানি, নেলোর 
প্রভৃতি জাতীয় অধিক দুগ্ধবতী গাভী আছে, উহার মধ্যে উৎকৃষ্ট গাভীর বাহ্ 

লক্ষণ নিয়ে প্রদত্ত হইল । 

আকারে বৃহৎ, মস্তক ক্ষুদ্র, কপাল প্রশস্ত, গাত্ররোম মস্থণ ও রেশমের গ্ায় 

চিক্ণ। শরীরের ত্বক অতি পাতলা, (মিহি) লেজ লম্বা ও সরু- চঞ্চল এবং 

উহার অগ্রভাগে প্রভূত সুদৃশ্ঠ রোম রাজী বিরাজিত। তাহাদিগের শুঙ্গাগ্রভাগ 
পশ্চাৎদিকে বক্র । সম্মুখদিকে বক্রশূঙ্গী উৎকৃষ্ট গো দৈবাৎ দুষ্ট হইয়! থাকে। 
উৎকৃষ্ট গাভীর পদ সকল খর্ব ও শ্থ (0০56-11171060)। তাঁহাদিগের উরুদেশ 

বিস্তৃত। বক্ষঃস্থল গভীর এবং প্রশস্ত। পেছনের পা গুলি একটু ছড়াঁন যেম 

প্রক্কতি এ পদদ্বয়ের মধ্যে বিশাল উধঃ স্থাপন করিবার জন্তই উহাদিগকে প্ররূপ 

পৃথক করিয়া দিয়াছেন। ইহাদিগের উধঃ ঘটের গ্ভাঁয় বৃহৎ। ছুদ্ধনাঁলী বসতরী 
অবস্থায় দৃষ্টি গোচর হয় না। কিন্তু গ্রসবের পূর্বে পাকস্থলীর মিয় প্রদেশে 
একটি রজ্জ,র ন্যায় দুপ্ধবাহিনী নালিকা দৃষ্ট হয়। তাহার উধের মধ্যে ৪টি 
তুল্যাকারের অতি পুষ্ট বড় বড় বাঁট চাঁটিম কলার (সবরী কলার ) স্তায় দেখা 
যায়। বাঁটগুলি সমদৃরবর্তী। সকল বাঁটগুলিই দুগ্ধ নির্গমের ছিত্রযুক্ত। 

ভান গাভীর অঙ্গ প্রতাঙ্গ একটু টিলা, "শরীরের মাংস নীচের দিকে 

ঝুলিয়া পড়ে । মোটা চকচকে গাতীগুলি বহ্বাহারী, এবং তাহারা যাহা খায় 

তাহার অধিকাংশই ছগ্ধে পরিণত হয়। উৎক্কষ্ট ছুগ্ধবতী গাভী প্রায় কষ্ণবর্ণা, 
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(১) কপিল! অর্থাৎ সুবর্ণ বর্ণ গাভী এবং রক্ত বর্ণ গাভীও উৎকৃষ্ট বটে। কৃষ্ণ, 

গাঁধূসর ও রক্তবর্ণ গাভীগণ সুস্থ ও বলিষ্ট। লাল গাভীর দুগ্ধ সর্বাপেক্ষা 

মিষ্ট। সাধারণতঃ লাল রঙ্গের গোরুর হজম শক্তি ভাল। 
ভারতীয় অধিকাংশ গো ধুসর মিশ্র-সাদ! রং । কতকগুলি গাভী বৎসরের 

কোন কোন সময় খুব শুভ্রবর্ণ প্রতীয়মান হয় ; আবার উহারাই বংসরের কোন 

কোন সময় খুব গাঢ় ধূসর রং বোধ হয়। এই রঙ্গের গাভী কোন বিশেষ জাতির 
অন্তর্গত নহে। এই প্রকারে গাভীগণ সাধারণতঃ স্বল্প ঢুঘা। যদি গাভীগণ 
ধূসর রঙ্গের পরিবর্তে (115210 ১ পিবন্ড রং যুক্ত হয়, তবে এ গাভী হুপ্ধব্তী 

হইয়া থাকে । বদি গাভীর শরীরের রং ইষৎ হরিদ্রাভ-_শুভ্রবর্ণ হয় এবং কর্ণের 
ভিতর ও খুরের 'অভ্যন্তর হরিদ্রীবর্ণ হয়, তবে এঁ গাভীর শরীর সুস্থ রক্ত বিশুদ্ধ 
এবং উহ্ভার ছুদ্ধে নবনীতের ভাগ অধিক থাকে এবং ছুগ্ধ খুব সুস্বাছ হয়। যদি 

গভীর রোম সকল বেশ ফোমল রেশমের ন্যায় হয়, তবে গাভীটি অত্যন্ত 

ঢগ্ধবততী হইয়া থাকে এবং তাহার ছুগ্ধও খুব সুস্বাদু হইবে। 

যে গাতী অত্যন্ত হুগ্ধবতী তাহার (51) উধঃ অত্যন্ত বৃহৎ, বাঁটগুলিও ঘড় 

বড় এবং ছুগ্ধ দোহন করার সময় দুধ অন্তি বেগে মোটা ধারায় বাহির হইযা 

গাকে। যে পাত্রে দোহন কর! হয়, তাহাতে এক শব্দ উৎপাদন কষে। 

তাহাতেই গাভীর ছুগ্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। গাভী ছঞ্ধ দেওয়া বন্ধ করিষায় 

সময়ের অল্প পূর্বেও ভাল গাভী দোহন করিলে তাহার দুগ্ধ পরক্পপ মোটা ধারায় 
বেগের সহিত বহির্গত হয় । ইহাকে এতদঞ্চলে (ধার) ঝান বাঁ বাটু বলে। 

উৎকৃষ্ট গাভীর আর একটি লক্ষণ এই যে, এক পানানে তাহার সমস্ত ছুগ্ধ 

দোহন করা যায়। কিন্তু অপকৃষ্টছুঘা গাভীর ২৩৪ বার বাছুরের মুখ দিয়া 
পানাইয়! না লইলে গাভী হুগ্ধ দেয় না । 

কোন ২ গাভী ছুপ্ধ দোহনকা'লে ছুগ্ধ দেয় না । তাহাদের ছুপ্ধ বাছুরের জন্য, 
তাহার পালানে রাখিয়া দেয়, কিছুতেই তাহাদিগের ছুপ্ধ দোহন করা যায় 
না । অতি সামান্ত ছুপ্ধ অতি কষ্টে বাহির কর! যায়। যাহারা ছুগ্ধ ব্যবসান্ী 

তাহাদিগের পক্ষে এইন্*প গাভী বড় উৎপাত জনক । অল্প! গাভীর ছুগ্ধ অতি 
মঙ্ম ধারায় আস্তে আস্তে বহির্গিত হয়, গাভীর বাছুর দেখিলেও গাভী ছুগ্ধের 

(১) গবাং কণা যহুক্ষীরা। 

৯৭ 

রহ নন শত শত পশপস শিশীপপিপাশপশাদিসাশ ৩৯ শতশত উত শিক তপ । তল ৩৩ তপশ ১০ ৪ শীত সর্টীততি পিপিপি এসিত তি 
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পরিমাণ বুঝ! যাঁয়। যদি বাছুরট। নিতান্ত দুর্বল ক্ষুদ্রায়াতন হয়, ভবে বুঝা খাঁ 

যে গাভী ছুগ্ধ হীনা | : যে গাভীর চারিটা বাটেই তুগ্ধ নির্ীত হয় সেই গাভীও 

অধিক পরিমাণে দুগ্ধ দেয়। কোন কোন গাভীর একটি, দুইটি কখন বা তিনটা 

বাট বদ্ধ হইয়া যাঁয়। এইবপ বাটকে অন্ধ বাট বজে। উৎকৃষ্ট গাভী দীর্ঘকাল 

দুগ্ধ দেয়, অর্থাৎ একবার প্রসব করিলে ১ বংসর এমন কি ১৫1১৬ মাস পর্য্ত্ত 

দুগ্ধ দিয়া থাকে । প্রসবের পর গাঁভীগণ সাধারণতঃ দশমাস ুগ্ধ দেয়। স্বল্প 

ছুঘা গাভীগণ ৫1৬ মাস ছুগ্ধ দিয়] ক্রমশঃ ছুগ্ধ দেওয়া বন্ধ করে) তবে উত্তমক্প 

পুষ্টিকর ও ছুগ্ধবর্ধক দ্রব্য খাওয়াইলে সকল গাভীই দীর্ঘকাল ও অধিক 

পরিমাণ তুগ্ধ দিয়! থাকে । 

ভাল গাভীর প্রকৃতি অতাস্ত মৃদু ও ঠাণ্ডা, ইহাদের দৃষ্টি মাঁতিভাবাপন্ন। 

অত্যন্ত দুগ্ধবতী গাভী সকল মাতার স্তাঁয় নেহময়ী, রাগছেষ বিহীনা। অপরিচিত 

লোকেও তাঁহাদিগের গায়ে হাত দিতে পারে, তাহারা কিছুতেই উত্তেজিত হয় 

না) এমন কি উহাদিগের বাছুরকে ধরিলেও ক্রুদ্ধ হয় না, যে কেহ যে কোন সময় 

তাহাদিগকে দৌহন করিতে পারে। উৎকৃষ্ট গাভীগণ অত্যন্ত দুগ্ধবতী হয়। 

পারিবারিক ব্যবহারের জন্য যে সমস্ত গাভী প্রত্যহ /৮ কি | সের ছুপ্ধ দেয় 

তাহাই উৎকৃষ্ট । ইহা! অপেক্ষা অধিক দুগ্ধবতী গাঁতী সাংসারিক কার্য্যের জন্য 

রাখিলে মধ্যে মধ্যে বিশেষ অসুবিধায় পতিত হইতে হয়, কারণ অধিক ছুগ্ধব্তী 

গাভীগণ অত্যন্ত মৃছ প্রকৃতির হইয়া থাকে । তাহাদিগের শরীরের সমস্ত শক্তি 

ছুপ্ধের দ্বার! নিঃসারিত হইয়া ইহারা অত্যন্ত হীনবল হইয়া পড়ে । অতি সামান্ 

কারণে উহার! পীড়িত, পতিত ও মৃত হয়। প্র সকল অত্যন্ত অধিক ছুপ্ধবতী 

গাভী গে! ব্যবসায়ীগণ বাথানের জন্ত রাধিলে কিংবা! অত্যন্ত সৌখিন লোক, সখের 
জন্য পুষিলে এই সব গো পালন করিতে পারে। ভারতীয় গোগণ সাধারণতঃ 

৬ সেরের অধিক দুগ্ধ দেয় না। তবে বিশেষ যত্ব করিলে ॥৮, ॥৪ পর্য্যন্ত হুগ্ধী দিতে 

দেখা যায়। ইংলগু ও অস্ট্রেলিয়ার গাভীগণ ১/৫ এক মণ পাঁচসের পর্য্স্ত দুগ্ধ 

দিতে দেখা যায়। দুগ্ধের মধ্যেও যে সকল গাভীর ছুদ্ধে নবনীত অধিক হয়, এ 
সকল গাতীও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অস্তর্গত। তবে যে সকল গোর ঢুগ্ধে নবনীত ও 

সর অধিক থাকে, তাহার! পরিমাণে কম ছৃগ্ধ দেয় । সান্ধ ভাগ অধিক থাকার 

ডগ্ধ অল্প দেওয়ায়ও এ ছুপ্ধ অধিক ছুগ্ধের কার্য করে। পর ও নবনীত যে সক 
ছুদ্ধে অধিক থাকে, এ ছুপ্ধ পীতাভ হইন্লা থাকে । পীতাভ ছুপ্ধের অল্পতার ক্ষতি 
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পুরণ সারব্তায় করিয়! দেয়া নবনীতের ভাগ যে গাভীর ছুধে অধিক সেই গাভী 
যদি পরিমাণেও তধিক ছুধ দেয়, তবেত উহা! সোণায় পোহাগার সায় ভত্যুৎস্ষ্ট 1 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

খতুমতী গাভীর লক্ষণ। 
গর্ভধারণের সময় উপস্থিত হইলে অধিকাংশ গাভীই এ চীৎকার 

করিয়া ডাকিতে থাকে । গাভীগণ অস্থিরতা ও চঞ্চলতা। প্রকাশ করে, পুনঃ 
পুনঃ মল মুত্র ত্যাগ্গ করিতে থাকে, লেজ অনবরত নাড়িতে থাকে । কিছুই 
মাহার করে না! এবং দুগ্ধবতী গাভী হইলে দগ্ধ দেওয়া বন্ধ করে। মৃত্রদধার 
লাল ও স্ফীত দৃষ্ট হয়, সাদা তরল ভ্রাব নিঃস্ত হয়, এ অবস্থান গাভী অন্য গোর 
নিকটে থাকিলে সেই গোর উপর উঠিতে চেষ্টা করে, পা দিয়া মাটি খুঁড়িতে 
থাকে এবং বন্ধন রজ্জ, টানিয়া ছিড়িয়৷ ফেলিতে চায়, কোনটি অত্যন্ত ছূর্দমনীয়তা 
ও অশান্তির ভাব প্রকাশ করে! কোন গাভী ডাকে না বা অশান্তির ভাব 

প্রকাশ করে না, তবে কেবল লেজ নাড়িতে থাকে ও পুনঃ পুনঃ মল মৃত্রাদি 
পরিত্যাগ করে। এই অবস্থা কয়েক ঘণ্টা কাঁল ব্যাপী হয়। এই সময়টা 

লক্ষ্য করিয়া গাভীকে ধাড়ের সহিত সংমিলিত করা বর্তবা। ঠিক সময় মত 

ষাড় সংযোগ করিতে পারিলেই ঠিক হয়। তবে দ্বিতীয় দি দিবসে এমন কি তৃতীমন 
দিবসেও ষাঁড় সংযোগ করা যাইতে পারে। বিলম্ব হইলে গর্ভ রক্ষা করিবে 

কিনা তাহার নিশ্চয়তা নাই। ইউরোপে এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা বারা 

এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বে খতুমতী হওয়া মাত্র যাড় সংযোগ 
করিলে, স্ত্রীবংদ এবং এক কি ছুই দিন পর বৃষ সংযোগে হণ্তড বৎস জন্মিয় 

থাকে । এই নিয়মটি জানা থাকিলে ধীহার যেরূপ বৎসের প্রয়োজন তিনি 

তদনুরূপ বন উৎপাদন করাইতে পারেন । 

সপ্তম পরিচ্ছেদ 

গর্ভধারণের বয়স। 

এদেশে বৎসতরীগণ সাধারণতঃ ২ বখনর তিন মাস হইতে ৩ বৎসর বয়সে 

গর্ভ ধারণ.করে। -অপর্ধ্যাপ্ত উৎকৃষ্ট ও পুষ্টিকর আহার দিলে; বৎসতরীগণ ৯ 
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মাঁদ বয়সেও গর্ভধারণ করিতে দেখা যায়। ইংলগ্ডের জাসিও গার্ণসি বৎসতরী, 

গণ দুই বতসর বয়সের মধ্যে বস প্রসব করিতে দেখা গি্সাছে। দুর্ধ্বল, কা, 

অনাহার ক্রিষ্টা বদতবীগণ কোন কোনটি তিন চাঁরি বৎসর পর্য্যস্ত খতুমতীই 
হয় না। উৎকুষ্ট পুষ্টিকর আহার দিলে গাভীগণ ২ বৎসর হইতে ২৫ বৎসর বয়স 

পর্য্স্তও বৎস দিতে দেখা! গিয়াছে । সাধারণত ১৫১৬ বৎসর বয়সে ব্ত্স 

দেওয়া ত্যাগ করে। বয়সের সঙ্গে গাভীগণের দাত ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে থাকে। 

ক্রমে দীতগুলি একেবারে ক্ষয় হইয়া গেলেও গাভীগণ বৎস দিতে পারে। 
তাই দেশীয় প্রচলিত কথায় বলে যে-_-“গাভী বুড়ো আঁতে, বলদ বুড়ো দ্লীতে” 
অর্থাৎ গাভী বৎস দেওয়া! ত্যাগ করিলে এবং বলদের ঠাঁত নয় হইয়া গেলে 
অকর্মণ্য হইয়! বায়। 

অষ্টম পরিচ্ছেদ । 

গন্ভল্াল্রশ। 

খতুমতী গাভীর সহিত বৃষ সংযোগ করিতে হইলে, কোন আবদ্ধ স্থানে 
উভয়কে ছাঁড়িয়। দিলে তাহাঁদিগের স্বেচ্ছা! ও প্রবৃত্তিমতে সংযুক্ত হইলেই উত্তম 

হয়। কিন্তু কখনও কখনও গাভীগণ ষাঁড়ের নিকট যাইতে ভয় পায়, সেইস্থুলে 

দুইটী খুটার মধ্যস্থানে গাভীটী বাঁধিয়া দেওয়া কর্তৃব্য। কখন কখন ইহাতেও 

ফল হয় না। গাভী ষাড় দেখিলেই মাটিতে শুইয়া! গড়ে । তখন ছুই পার্থ দুইটা 
বাশ দ্বার গাঁভীটাকে উঠাইয়! রাখিয়া বৃষটা ছাড়িয়া! দিলে বৃষ গাঁভীতে উপগত 

হইতে পারে। কিন্তু এরূপে গাভী যন্ত্রণা পাইতে পারে। ইহাঁতেও সুবিধা 

না হইলে গাভীটাকে হাটু জলের মধ্যে ড় করাইয়। রাখিলে ষাঁড় সুবিধামত 
উপগত হইতে পারে। তাহাতে গাভী কোন যন্ত্রণা পায় না এবং সহজে গর্তরক্ষা 
করিতে পারে। বৎসতরীগণ প্রথম খতুমতী হইলে অনেক সময় বুষের নিকট 
যাইতে ভীত হয়। কখন কখনও তাহার! এই ভয়ের দরুণ, অনেকবার খতুমতী 
হইয়াও গর্ভধারণ করিতে পারে না, তজ্জন্য নব খতৃমতী বৎসতরীগুলির সম্বন্ধে 
অধিক সতর্কতা! লওয়! আবশ্তক, যেন ইহার! পলাইতে লা -পারে। যে সকল 

গাভী একবার বৎস দিয়াছে তাহার! ছুই কি এক মাসের ভিতরে খতুমতী হইলে 
তাহাকে বৃষের নিফট দেওয়। কর্তব্য নহে। কারণ তখন গ্রীভীর গার্তধার অত্যন্ত 
শিথিল থাকে । এই অবস্থায় ষাঁড় দিলে উহার! গর্তরক্ষ1! করিতে পারে না। 
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প্রথম ও দ্বিতীয় মাসের ভিতর ডাকিলে এই গাভীটাকে মান করাইয়া দুগ্ধ, কি 
ঈরূপ কোন স্গিদ্ধদ্রব্য আহার করাইয়! স্নিগ্ধরাখা কর্তব্য। এতত্বযতীত অন্য 

সময় ডাকিলে, গাঁভীকে বৃষের নিকট দেওয়। কর্তব্য । কারণ প্রক্কৃতির ডাক 

উপেক্ষা করা অনুচিত। প্রকৃতির ডাক উপেক্ষা করিলে, গাভী বন্ধ্যা হইতে 

পারে, কি তাহার মৃত বৎসা দোষ জন্মিতে পারে । যে মমস্ত গাভী তীয় মাসে 

ষাঁড় গ্রহণ করে, তাহারা বার মাস পরই একটী বৎস প্রসব করে। কোন 

কোনটা ৪81৫৬1৭ মাস হুগ্ধ দেওয়ার পর পুনরায় গর্তধারণ করে। 

গন্কচক্গাল ও পন্ড জক্ষণ। 
ভারতীয় গাভীগণ লাধারণতঃ ২৭ হইতে ২৮* দিন গর্ভধারণ করিয়া 

বৎস প্রসব করে। ২৯০ দিনেও কোঁন কোনও গাভী বৎস প্রসব করিয়া 

থাকে। গর্ভধারণ করিলেই গাভীগণ একটু পুষ্ট হয় ও তাহাদদিগের বর্ণের 
উজ্জলত। বৃদ্ধি হয়। কোন কোন গাভী গর্ভধারণ করিলেও, কখন কখনও 

পরবর্তী সময়ে চীৎকার করে ও খতুর অন্ত লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে ; 
এই অবস্থায় বিশেষ পরীক্ষা করিপ্না দেখ! কর্তব্য যে, গাতী পূর্বেই গর্ভধারণ 

করিয়াছে কি না; কারণ গর্তীবস্থায় বৃষ সংযোগ করিলে গাভীর নিশ্চয়ই 
গর্তপাত হইবে এবং গাভীর স্বাস্থ্যও ভঙ্গ হইবে। কোন কোন গাভী গর্ভধারণ 
করার ৭ মাস পরেও খতুমতী গাভীর স্তায় অস্থির হইয়া চীৎকার করে ও 
অন্য গোরুর উপর উঠিতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্র সকল স্থলে বিশেষ পরীক্ষা ও 
সতর্কতা লওয়া আবশ্যক । গাভী গর্তধারণ করিলে প্রথম অবস্থার তাহা জাত 

হওয়া কঠিন। তবে গর্ভধারণ করিলে জননেন্দ্রিয়ে একপ্রকার পীতাভত্রাব 
দৃষ্ট হয়। এইরূপ আব না থাকিলে গাভী গর্ভধারণ করে নাই বলিয়া বুঝিতে 

হইবে । তবে করেক মাস অতীত হইলে, গাভীর শরীরের গুরুত্ব দৃষ্টেই গর্ভধারণ 
অনুমিত হয়। চারি পচ মাস গর্ভধারণ করিলে সহজেই নিশ্চিতরূপে বুঝ! 
যায়। গাভী গর্ভবতী হইয়াছে কিনা গাভীর ভাইন পার্থ অন্ুলির অগ্রভাগ দিয়া 

জোরে চাপ দিলে গর্তস্থ গো শিশুর সত্বা অনুভব করা যায় এবং গাভীর পাছার 

দিকে বৎস নড়িয়া উঠে। এক বাল্তি ঠাগ্ডাজল গাভীকে পান করাইলে গর্ভস্থ 

শিশু চঞ্চল হয় ও গাভীর পশ্চাৎ দ্বিকে শিশুর নড়া চড়া অনুভূত হয়। 

ছাঁতের পাঁচটা অঙ্গুলি বিস্তৃত করিয়া গাভীর পার্থ ও পাঁলানের মধ্যে স্পর্শ 

করিলে বংসের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। 
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নবম পরিচ্ছেদ 

গর্ভধারণের সময় গোপালকের জ্ঞাতব্য বিষয় । 

গর্ভধারণের পুর্ব্ব হইতেই গাভীকে পুষ্টিকর ও উৎকৃষ্ট থান দেওয়া আবশ্তক। 

এবং যাহাতে গাভীটা নীরোগ থাকে, তত্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। কারণ 
গোর স্বাস্থ্যের উপরই বংসের উৎকর্ষত! নির্ভর করে। তবে অত্যধিক পুষ্টিকর 

খাগ্ভ এই সময় ব্যবস্থা করিলে, গাঁতী অত্যন্ত মোট! হইয়া গেলে, গর্ভাধারে চব্বী 

জন্মিয়া থাকে, তজ্জন্ত বৎসটা ছোট হয়। অনেক সময় গর্ভতপাতেরও সম্ভাবনা 

হয়। গর্ত রক্ষার জন্য উৎকৃষ্ট সুস্থ নীরোগ ষাঁড় নির্বাচন কর! কর্তব্য । যে 

ষশড়ের মাতা অধিক দুগ্ধবতী, সেই ষ্শড় নির্বাচিত হইলে, তদুৎপন্্ন বংসও 

উৎকৃষ্ট হইবে এবং উৎকুষ্ট ষাড় নিয়োগ দ্বারা গাভীটার ছুপ্ধবৃদ্ধি হইবে । উৎ. 

কৃষ্টের সহিত উৎরুষ্টের সংযোগ দ্বারা অতি অল্লদিনে গোঁজাতির আঁশ্র্ধ্য উন্নতি 

সাধিত হয়। গর্তৃধারণ করিলেই গাভীটাকে কিছু দৌড়াইয়া আনিয়া স্নান 
করাইয়া দিতে হয়। যদি ক্রমে কেবল উৎকৃষ্ট গাভী ও উৎকৃষ্ট বৃষের সংযোগ 

করা যায় তবে অল্প কয়েকবার এইরূপে গে! জনন ক্রিয়া বারা অতি আশ্চর্য্য ফল 

লাভ হইতে পাঁরে। বিশেষতঃ তন্বারা সংক্রামক রোঁগেরও কোন আশঙ্কা 

থাকে না। যাহাদিগের একটা মাত্র গাভী তাহা'দিগের জনন ক্রিয়ার জন্য একটা 

বৃষ রক্ষা করা বায়সাধা। তবে যাহাদিগের ১০।১২টী গাভী আছে তাহাদের 

নিজের একটী উৎকুষ্ট বৃষ রাখা কর্তব্য । নচেৎ নিজের ঠিক প্রয়োজনের সময় 
ভাল বৃষ পাওয়া! না গেলে বিশেষ অসুবিধা হইতে পারে। যাহাদ্দিগের একটা 

মাত্র গাভী তাহাদিগের 'একটা বৃষ পালন কর! বনুব্যয় সাধ্য স্থৃতরাঁং তাহার্দিগেরও 
এক, ছুই, কি তিন জন ভাল বৃষ ব্যবসায়ীর কি বৃষ-স্বামীর সহিত পূর্বেই বৃষ 
প্রাপ্তির বিষয় ঠিক করিয়া রাখা কর্তব্য যে যখনই তাহার বৃথের প্রয়োজন হইবে 
তৎক্ষণাৎ তিনি বৃষ পাইতে পারেন। 

তজ্জন্তই একাধিক স্থল ঠিক করিয়! রাখিলে একস্থলে কোন অস্থবিধা হইলে 
অন্যত্র বৃষ পাওয়া যাইতে পারে। ইংলত্ডের যে সকল গৌঁ-পাঁলকের বৃষ লাই, 
তাহারা ২৩ টা বৃষ ব্যবসায়ীর সহিত পূর্বেই আধাপ করিয়া প্রয়োজনের আঙ্গু- 
মাঁণিক সময় জাঁপন করিয়। বুষ ঠিক করিয়। রাখিয়া দেন। ফাঁড়টা গাঁতী হইতে 
বলিষ্ঠ, ছুধদায়ক বংশীয় হওয়া আবঞ্ঠক। বৃষ ও গাভী-উভয় উৎকৃষ্ট জাতীয় 
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হওয়া! আবস্তক | দুর্বল ও পীড়িত বাঁড় দ্বারা, কখনই গাভীর গপ্তু করাইবে 
না। গো-জনন কয়েকটা নিয়মের অধীন। প্রথমতঃ মনুষ্যাদির যেরূপ পিতা 

মাতার আকৃতি, প্রকৃতি, বর্ণ, গঠন, স্বাস্থ্যাদি সম্তানে সংক্রামিত হয় ; গোঁ- 

জাতীরও তন্রপ হইয়া থাকে । শ্বেত, গীত, ও কৃষ্ণ জাতীয় পিতামাতার 

সন্তানগণ তত্তৎ পিতামাতার বর্ণ প্রাপ্ত হয়। মেলোর জাতীয় গাভী ও বৃষের 
বম নেলোর জাতীয় হইবে। অত্যন্ত দুগ্ধবতী গাভী ও ছুগ্ধবতী গাভীর উৎপন্ন 

বৃষের সম্মিলনে, তাহাদিগের বসও ছুগ্ধদাত্রী হইবে। নিকৃষ্ট গাভী ও নিকৃষ্ট 

বৃষের সংযোগে নিকৃষ্ট বস উৎপন্ন হইবে। সাধারণতঃ বৎসতরীগণ তাহাদের 

পিতা ও ষাঁড়বাছুরগণ তাহাদের মাতার গুণাবলি প্রাপ্ত হয়। এক পরিবারের 

গাভী বৃষের সংযোগ করা উচিত নয়। অর্থাৎ পিতা ও কন্তা, মাতা ও পুত্র, 
ভ্রাতা ও ভগ্নীর মধ্যে সংযোগ করান অবৈধ। তাহা হইলে বসগণ হীনবীর্ঘ্য 

ও হুর্বল হইবে এবং ক্রমে অত্যন্ত অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। বৎসগণই বাথানের 
উন্নতির. সোপান। বৎসগণের প্রতি যত্ব ও চেষ্টা করিয়া তাহাদিগের দ্বারাই 

পালটা উন্নত করা যায়। এবং তাহাদিগের দ্বারা মূলধনও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, 

বৎসগণকে উতকৃ্ আহারাঁদি দিলে ও যত্ব করিলে শীস্ত্রই তাহারা তাহাদিগের 

মাতৃগণ হইতে উৎকৃষ্ট হয়। এই দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক, ষেল 
বৎসগণ তাহাদিগের মাতা পিতা হইতে উৎকৃষ্ট হয়। তাহা হইলেই আশানুরূপ 

ফললাভ হইবে। অচিরে গোগণ উন্নতির সোপানে উঠিবে। গো বংশ 

উন্নত হইবে. 

দশম পরিচ্ছেদ । 

অন্মুলোম নিলোন্ম সহম্বোপেন্র ফলাফল । 

এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুধাবনের ফল্বরূপ কয়েকটি বৈজ্ঞানিক 

সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রদত্ত হইল । 
(১) নিকৃষ্ট গাভী, উৎকৃষ্ট বৃষ (অতাধিক ছুগ্ধবৃতী গাভীর সস্তান) সংঘুক্ত 

হইলে যে কেবল উৎকৃষ্ট বৎস জন্মিবে তাহা নহে) এ গাভীটিও অধিক 

উ্দান করিবে । ইহা প্রক্কতির নিয়ম । যে হেতু উৎকৃষ্ট বলবান বৎসের 
উপযোগী অধিক পরিমাণ দুগ্ধ, গ্রকৃতি তাহার মাতৃত্যনে প্রদান করেন। 
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(২) উৎকৃষ্ট গাভীর সহিত নিকৃষ্ট জাতীয় বৃষের সংযোগে ও উৎকৃষ্ট গাভীর 

দুগ্ধ দান শক্তি হাস হইবে । কারণ, যে নিকৃষ্ট বৎস জন্মিবে তাঁহার আহার্যা 

দুপ্ধের পরিমাণ অল্প। ন্থৃতরাং প্রকৃতি এ গাভীর স্তনে অল্প পরিমাণ ছুগৃ 

দিয়! থাঁকেন। 

(৩) উৎকৃষ্ট বৃষ ও নিকৃষ্ট গাভীর সংযোগে বস পিতার স্তাঁয় উৎকৃষ্ট 

হইবে। মাতা হইতে শ্রেষ্ট হইবে। | 
(£) নিকৃষ্ট বৃষ ও উৎকৃষ্ট গাভীর সংযোগে মাতা ও পিতা উভয় হইতে 

নিক হইবে। ও সম্মিলনের ফল, উৎপন্ন বস ও দুগ্ধ উভয়ের পক্ষেই 

ক্ষতিজনক। 

(৫) (ক) উৎকৃষ্ট বৃষ ও উৎকৃষ্ট গাভীর সংযোগে বৎস উৎকৃষ্ট হইবে 

(খ) নিরুষ্ট বৃষ ও নিকৃষ্ট গাভীর সংযোগে বৎস নিকৃষ্ট জাতীয় হইবে। 

(৬) কোন উৎকৃষ্ট গাভীর সহিত ক্রমে খা৩ বার নিকৃষ্ট বৃষ দ্বারা বৎস 

উৎপাদন করার পর উৎকৃষ্ট বুষের সহিত সেই গাভীর সংযোগ হইলেও তাহার 

গর্তে উৎকৃষ্ট বস জন্মে ন1। 
(৭) অনেক সময় বস পিতামাতার অনুরূপ না হইয়া! মাতাঁমহী বা পিতা- 

মহের মত কি ২।৩ পুরুষ পর্বের পুরুষের স্ায় হইতে দেখা যাঁয়। 
(৮) কখনও বা পিতামাতা বা পূর্বপুরুষের লক্ষণ না পাইয়! নুতন একরূপ 

বৎস হয়। ইহা গর্তিনীর খাগ্ভ ও জল বায়ুর উপর নির্ভর করে। 
(ক) ভাল থান্ত ও উত্কৃষ্ট জল বায়ুর গুণে নব প্রস্থুত বৎস উৎকুষ্ট হয়। . 

(খ) অপকৃষ্ট খাগ্ভ ও নিকৃষ্ট জল বায়ুর দোষে নিকৃষ্ট বস জন্ম গ্রহণ করে। 

হিসারের উৎকৃষ্ট গাভী ও উৎকুষ্ট ষড় কি গুজরাটা উৎকৃষ্ট গাভী উৎকুষ্ট ষাঁড় 
কি মণ্টগোমারী কি জির জাতীয় উৎকৃষ্ট গাভীর সহিত তত্ততজাতীয় উৎকৃষ্ট 

ধুষের সংযোগে উৎকৃষ্ট ফল হয়। রি 
চে 

একাদশ পরিচ্ছেদ | : 

পন্কর-গো - 

বর্তমান সময়ে দুগ্ধ দান ক্ষমতায় বিলাতি গাভীগণ এতক্ধেশীয় গোঁগণ হইতে 



| ১৩৭ ] 

সহা করিতে পারে না। তবে বিলাতি বৃষ দ্বারা: এ দেশীয় গাঁভীতে সন্কর বৎস 

উৎপাদন করিতে পারিলে খুব ছুপ্ধবতী গাভী উৎপন্ন হইবে এই জন্য বিস্তর 

চেষ্টা করা হয় কিন্ত এ যাবৎ কোন ফল পাওয়া যায় নাই। 

সম্প্রতি জর্ণেল অব ডেইরীং নামক পত্রিকায় ১৯১৪ অবে জুলাই মাসে 
"ভারতবর্ষের জন্ত বিদেশ হইতে অনীত উৎকৃষ্ট বৃষ” (১) শির্ষক প্রবন্ধে প্রদর্শীত 

হইয়াছে যে, আয়ারদায়ার বৃষ ভারতের গাভীর জনন কার্যের জন্ত উৎকৃষ্ট। 
বেঙ্গালোর ডেইরী ফারমে যে হানসী হিসার গাভী এক বিয়ানে ১৭৫০ পাউগ 

দুগ্ধ দিত) তাহাতে ডনাল্ড (7999919 ) নামক আয়ার সায়ার বৃষের সহযোগে 

একটি বৎসতরী পাওয়া যায়। সেই বৎসতরী ২ বৎসর বয়সে এ ডনা্ড দ্বারা 

গর্ভবতী হয়। সে ২-ট- বৎসর বয়সে বংস দিয়াছে এবং প্রত্যহ সে ৩৫ পাউও 

ছুধ দিয়াছে । এক বিয়্ানে ২৭ দিনে ৮*০* পাউও অর্থাৎ প্রায় ১০*/ ছুধ 

দিয়াছে। ২০ দিন ছুগ্ধ হীনা ছিল। পুনরায় উক্ত ডনাল্ড দ্বারা একটি বৎসতরী 
উত্পাদিত হইয়াছে । এঁ গাভী এখন প্রত্যহ ৫৬ পাঁউও দুধ দিতেছে । এধং 

একমাসেই ১০৩২ পাউও ছুধ দিয়াছে । এবং এ জুলাই মাস পর্য্যন্ত. ৮০*, 
পাউও দুধ দিয়াছে ও এখন প্রত্যহ ১০ সের ছুধ দিতেছে । এই সময় কাঁচা 

ঘাসের অভাবে তাহাকে খর ঘাস দেওয়া যাইতে পারে নাই। এই গাতীটির ফল 
অতি সন্তোষ জনক বোধ হইতেছে । 

পরীক্ষা দ্বারা দেখ! গিয়াছে যে, আয়াঁর সায়ার বুষই ভারতীয় গাতীর জমম 

কার্য্যের জন্ত সর্বোৎকৃষ্ট । 

অষ্ট্রেলিয়ান সর্টহরণ জাতীয় গোর মধ্যে ইল্লাউয়ারা ,1119878) নামক প্রসিদ্ধ 

বংশীয় বৃষ হইতেও আয়ার সায়ার বৃষ ভারতীয় গাভীর জন্য অধিকতর উপযোগী । 

এই অস্ট্রেলিয়ান বৃষের উৎপন্ন গাভী এক বিয়ানে ৫*** পাঁউণ্ডের অধিক 
দুগ্ধ দেয়না!) কিন্তু আয়ার সায়ার বৃষে দ্বারা উৎপন্না গাভী ৮*** পাউগ্ড ছুগ্ধ দেয়. 
ইহারা এক চন্মীবরণে ৪টি গাতীর তুল্য। | 

ভিন্ন দেশ হইতে আনীত বৃষই উঞ্ণপ্রধান ভারতবর্ষে সহজে পীড়িত হইয়া পড়ে, 
কিন্তু জয়ার সায়ার বৃষ সহজে ভার্তীদ্গ জল, বায়ু; ও উত্তাঁপে পীড়িত হয় না। 

০০ 

(৯) 1006 7651 0796. 01170000165 041] 007 17012 

| 47 ১ 77) 7:03 

. শু৩ 10810511051 51008 70150, 2955 

১৯ - 
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বেঙ্গালোর ডেহুরী ফাঁরমে এক পিতা হইতে জাত অনেকগুলি বৎসতরী 
পাওয়া গিয়াছে। ৯টি ছধ দিতেছে । নিয়ে তাহাদিগের একটির ছুধের তালিকা 

১৩৫ 1» সটহরণ | ৩৯৫০ 

১৩৮ ৷ আয়ার সায়ার। ৬২৩০ 

১৯৪৬ | রি ২৬৭৪ 

১৪১ রঃ ২৭৮৪ 

৮, রি ১৩০৯৩ 

71 পপীপিস্পীস ০৯ পাস ০১ পাপী পাপ আপ পা পল পাপ 

দেওয়া গেল। 

০ ূ 13159] 1851 

নম্বর জাতি | একবিয়ানের 
দ্ধ 

১২৭ 17,73১. স্টহরণ ৩৭০৯ পাউও 

১৩১ ঞ ৪১০৩ $) 

১৩২ |»আয়ার সায়ার ৩৪৩৭ », 

১৩৩ রি রি ৬৩৪৭৩ রী 

দিনের 
সংখ্য। 

৪১০ 

২৪১৩ 

মাতার জাতি] মাতার 

পপর বা 

ছুগ্ধ দানের 
পরিমাণ 

২০ হান্সি | ১৮২১ পাউও 

এ ১৫৪৯ ১, 

[৬৪ সিন্ধু | ২০৭* ১, 

৮০ হান্সী | ১৭৫০ ১) 

৭৩ 

৮৮ 

৩ 

৬৭ 

৪8০ 

১৭১৮ 

১৯৫০৪ 

5 ২০৫৭ ০ 

১৭৩০২ 

২৮৩৩ 
5) 

ঃ 
২ পাপ পপ পপ পাপ স্পা 

সিন্ধু দেশীয় গাভীতে ও আয়ার সাগার বৃষের দ্বারা উৎপন্ন গাভী অতি সুঠাম 
ও সুগঠিত হইয়াছে । পরিশ্রমের কার্যে উহার! চমৎকার গো! হইয়াছে । ফরেষট 
বিভাগ ও প্রেপ্টারগণ এইরূপ সঙ্কর বৃষকে অত্যন্ত আদ্র করিতেছেন। অতি 
উচ্চ মূল্যে এই সম্কর বৃষ ক্রয় করিতেছেন । 

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ | 

উৎকৃষ্ট গোজননের একটি উপায়], 
কৌন একজাতীয। গৌর সর্বোৎকৃষ্ট একটী। মডেল ( নমুনা) অর্থাৎ উহথীব 

রূপ কল্পনা করিয়া! লইয়!, যেমন তাহার বর্ণ লাল হইবে, শুঙ্ষহীন হইবে, মন্তক 
উন্নত হইবে, চক্ষু বিস্তৃত হইবে, লেজ সাদ! কি পেটের মধ্যে একটু জাদা হইবে, 

পপ খ্আট 
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কি কপালে সাদা হইবে, পালানটি কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ হইবে, ইহা স্থির করিয়া 
সেই নমুনা! অনুযাঁয়ী গো উৎপাদনের চেষ্টা করিলে সেই জাতীয় গোর বিশেষ 
উন্নতি সাধিত হয়। ইউরোপীয় গোঁপালকগণ তাহাদিগের নমুনার অনুরূপ 

কাঠের কি মৃত্ধিকার দ্বারা একটি গে! প্রস্তত করিয়! স্বেচ্ছান্ুরূপ বর্ণের কম্বল 

উহাতে জড়াইয়৷ গাভীর গর্ত রক্ষার সময় গাভীর সম্মুখে রাখিয়া দেন। উহাতে 
নমুনার অনুরূপ বৎস প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

পাশ্চাত্য দেশে ডেইরী গো অর্থাৎ ছুগ্ধদীত্রী গাভী ও মাংসের জন্য গো, 
দুইভাগে বিভক্ত । সাধারণতঃ এক জাতীয় বৃষ অন্যজাতির কার্য্যে ব্যবহৃত হয় 

না। ডেইরী অর্থাৎ ছগ্ধদাত্রী গাভীর শরীর নাতিস্থুল, টিল! বাঁধের. হয় এবং মাংস 

খান্ভের জন্ত ব্যবহৃত গো, অতিস্থল ও দৃঢ় কলেবর হয়। 
আমাদিগের দেশেও হল কর্ষণ, গাঁড়ী-টান! ও যুদ্ধোপকরণ-টানা গো সকলের 

শরীর অত্যন্ত দৃঢ় এবং ছুগ্ধদাত্রী গো সকলের শরীর ঢিল! ও নাতিস্থল ওঁ ছুই 
শ্রেনীর গে! পৃথক ॥ এক শ্রেণী দ্বার! অন্য শ্রেণীর জননাদি কার্য করাইলে বা 

একটা বৃষ দ্বার! উভয় শ্রেণীর জননাদি কার্য্য করাইলে ফল ভাল হইতে পারে ন!। 

যে বুষ হল পরিচালন করে তাহা দ্বারা দুগ্ধবতী গাভীর গর্ত রক্ষা করিলে 

প্রগর্তের বস কখনই উৎকৃষ্ট হইবে না । এবং গাঁতীও তেমন ছুগ্ধদাত্্ী হইবে 
না। উৎকৃষ্ট হগ্ধদাত্রী গাভীর বৃষ বৎস সংগ্রহ করিয়া শী বৃষ পূর্ণ বয়স্ক হইলে 

তম্বারা হুপ্ধবতী গাভীর গর্ভ রক্ষা করিলে, যে গাভী জন্মিবে তাহার দুগ্ধদান 
ক্ষমতা! অত্যন্ত অধিক হইবে । 

জয়োদশ পরিচ্ছেদ । 

গশ্জববতী গ্াভ্ডী। 

গর্ভাবস্থার গাভীকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত রক্ষা কর1 কর্তবা। কোন 

কারণে ভীত হইয়া লাফ দিলে কি অন্ত গোর সহিত লড়াই করিলে কি দ্রুত 
দৌড়াইলে গর্ততাব হওয়ার আশঙ্কা হয়। এই সময় প্রত্যহ এই গাভিটাকে 
অল্প শ্রম জনক কার্ধ্য বা মৃদু ব্যায়াম করান আবন্তক । ব্যায়াম না করাইলে মৃত 
বৎস প্রসব করিতে পারে। এই সময় সর্কাদা গাতিটি একস্থানে বাঁধিয়া রাখিলে 
গোর গর্ভাধারে চব্র্ধী জন্মিয়! দূর্বল স্কুদ্র বা মৃত বংস প্রসব করিতে পারে। 

এই জন্যই এ দেশে অনেক সময় গাঁতীগণ মৃত বস প্রসব করে। ইহার্দিগকে 
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খৈল বা অন্ত কোন উত্তেজক খাগ্ দেওয়া কর্তব্য নহে। তাহা হইলে গ্রাভীগণ 

গর্তপাত করিয়া পুনঃ ষাঁড় লওয়ার চেষ্টা করিয়া থাকে । গর্তীবস্থায়ও যদি 
কোন কারণে ষাঁড় গ্রহণ করে তবে গর্তপাত হওয়া অবধারিত । গর্তাবস্থায়ও 

উত্তেজক খাঁ আহার করিলে অনেক সময় গাভী উত্তপ্ত হইয়া চীৎকার করিতে 

থাকে । সেইজন্ত গোস্বামীর বিশেষ বিবেচনা করিয়া গাভীকে ষাঁড় সংযোগ 
করা আঁবশ্তক ; যেন গর্ভবতী গাঁভীকে ষাঁড়ের নিকট দেওয়া না হয়। এই সময় 

গাভীকে প্রাঙ্গণে ব। নিরাপদ স্থানে চরিয়া বেড়াইতে দেওয়া কর্তব্য। এই 
সময় গাতীগণকে স্নান করাইয়া পরিষার পরিচ্ছন্ন রাখা কর্তব্য। অতি যত্রের 
সহিত ন্নান ও প্রসাদন করান আবশ্তক | গত্তাবস্থায় গোগণ অতি মৃছ প্রকৃতি 

হইয়। থাকে । অতি সহজেই গর্তপাতের আশঙ্কা হয়। গর্তপাত করিলে এ 
গর্তন্রাবটাকে পাল হইতে গোপনে দূরতর স্থানে লইয়া গিয়া! পুতিয়া ফেলান 

কর্তব্য। গর্তপাত ব্যাধি অনেক সময় গাভীগণের মধ্যে সংক্রামক হইয়া! উঠে। 
তজ্জন্তই গর্ভআাবটাকে পাল হইতে দূর করিয়া ফেলান বিধেয়। গর্ভপাতের 
পর গাভিটার পশ্চাৎ্ভাগ গরম জল ও ফেনাইল দ্বারা ধৌত করিয়া দেওয়া 

কর্তব্য. এবং তৎপর কিছুদিন অতীত ন! হইলে আর গাভীকে ষখড় গ্রহণের 

জন্ত দেওয়া! কর্তব্য নহে। কারণ একবার গর্ভপাত করিলে পুনঃ পুনঃ গর্তপাতের 

আশঙ্কা হয়। বিশেষতঃ যে সময়ে গাঁভীটি একবার গর্ভপাত করিয়াছে, গর্তী- 

বন্থার ঠিক সেই সময় বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করা আবশ্বক | যে কারণে 
প্রথমবার গর্তপাত করিয়াছে, সে সমস্ত কারণ যাহাতে পরবর্তী সময়ে উপস্থিত 

ন| হয় ততপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। আনারস প্রভৃতি কতকগুলি খাদ 

আছে, যাহ! খাইলে গাভী গর্ভপাত করে, গর্তীবস্থায় ই সকল থাগ্ভ যাহাতে না 

খায় তৎপ্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তধ্য। 

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । --- 

.... আসল প্রস। গাভীন্ পল্লিচন্্যা ৷ 
আসন্ন প্রসবা গাভীর শরীরে পরিবর্তনের চিহ্ন নু্পষ্ট লক্ষিত হয়।, গাভীর 

পাঁছ।-ভার হ্স। পাছার ঠিক নীচের স্থানে" একটু গর্ভের মত. দেখা যায় । 
_ভাহার পাকস্থলী বক্ষের দিকে ঝুলিয়া'পড়ে। বযস্কা গাভীর গর্ভস্থ ৰৎসের স্থান 

পরিবর্ধন বাহির-হইতে অতি প্ররিষকার্ধূপে লক্ষিত হয় কতকগুলি গাভীর মৃত্রা- 

লাল 
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ধার ও গুশহাদ্বারে অনবরত উত্তেজনার লক্ষণ দেখা যায়। অনবরত বাহো করিতে 

চেষ্টা করে। লেজ নাড়িতে থাকে । প্রসবদ্ধার প্রশস্ত হয় ও একটু ফুলিয়া 

উঠে। প্রসবের ছুই তিন সপ্তাহ পূর্বাবধি প্রসবদ্ধার হইতে হরিদ্রাভ সাদ 
তরল শ্রাব নিঃস্থত হইতে থাকে। এই দকল চিহ্ন ঢৃষ্ট হইলেই গাভীকে সতর্ক- 
ভাবে রাখা কর্তব্য । মাঠে চরিয়া বেড়াইতে দেওয়া কর্তব্য নহে। গাভী ভয়ে 

ব৷ অন্ত কোন আকস্মিক ঘটনার উত্তেজনা-বশে অসময়ে প্রসব করিয়া ফেলিতে 

পারে। মাঠে অনাসন্ন স্থানে প্রস্থত হইলেও বৎস ও গাভী উভয়েরই নানা 

প্রকার দুর্ঘটনা! ঘটিতে পারে। কোন কোন গাভী এ সকল চিহ্ন দৃষ্ট হইবার 
দিনই প্রসব করে। এ সময় উহাদিগকে স্থিরভাবে রাখিতে পারিলে বড় স্থবিধা 

হয়। প্রসবের দশ পনর দিন পূর্বা হইতেই গাভীর পালান বড় ভারী হয়। 

কখন কখন দুগ্পুর্ণ হইস্জা উঠে। ছুগ্ধবহ শিরাগুলি বিস্তৃত ও পুষ্ট হয়। এই 

সময় গাভীর শরীরে ঠাণ্ডা লাগিলে গাভীর বিশেষ ক্ষতি হইতে পাঁরে। এই সময় 

গাভীগুলিকে গরমে ও শুধ্বস্থানে রাখা উচিত। ইহা্দিগকে এই সময়ে স্নান 

. করান উচিত নহে, বা আর্তস্থানে, বৃষ্টিতে, বা শীতল বায়ুতে রাঁথা অবৈধ । 

যদি ছুগ্ধীধার খুব অধিক বড় হইয়া যাঁয়, এবং ছুগ্ধ'বাহী শিরাগুলি অত্যন্ত 

স্ফীত হুইয়! উঠে, তবে প্রত্যহ প্রীতে ও সন্ধ্যায় দুগ্ধ টানিয়া ফেলা কর্তব্য। 

ঘদি তাহা না করা যায়, তবে পালানে ছুধ জমিয়া উহাতে প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া 

গাভীর ছুধজবর হয়। তাহা হইলে গাভী ও বৎস উভয়েই যথেষ্ট ক্লেশ পাঁয়। 

অনেক উৎকৃষ্ট গাভী এইভাবে পীড়িত হইয়া একেবারে নষ্ট হইয়া যায়ঃ দুই একটি 

বাট অন্ধ হইয়া যায়, গাভীও কথন কখন মরিয়া যায় । 

গাভীর ছৃগ্ধ দোহন করিতে আরম্ত করিলে প্রত্যহ রীতিমত দোহন করা 

কর্তব্য । 

গাতীর প্রসব বেদন! উপস্থিত হইলে প্রসবের এক ঘণ্টা, ছুই ঘণ্টা পূর্বব হইতেই 

তাহার চক্ষুতে ভীতি ব্যঞ্জক অশাস্তির লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ন্ত্ণার চিহুন্বরূপ 

চক্ষুগুলি উজ্জল হইয়া উঠে, নির্ণিমেষে একদিকে চাহিয়া থাকে । এইরূপ লক্ষণ 

প্রকাঁশ পাওয়া মাত্র, গাভীকে গোশালায় শাস্ততাবে রাখিয়া দেওয়া কর্তৃব্য। 

গোঁশালার মেজের মধ্যে গুক্না খড় বিছ্বাইয়া দেওয়া আবশ্তক। এবং 

গাভীর পশ্চাৎ্ভাগে ও প্রশ্রাব দ্বারে নারিকেল তৈল দিয়া দিলে গরসবের পক্ষে 

সুবিধা হয়। তৎপর তাহাকে বীশপাতা ও অন্য কীচা ঘাস খাইতে দেওয়া 
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কর্তব্য। রাখাল, গাভীর অগোচরে চুপ করিয়া নিকট হইতে গাভীকে দৃষ্টি 
রাখিবে। বৎদাশক্ত গাভীর নিকট গিয়া! অনর্থক গাভীকে বিরক্ত করা 

উচিত নহে। বেদনা! না থাকার সময় গাভী কিছু কিছু ঘাস খাইবে। গাভী 

অশান্ত হইয়া, যখন উঠিতে, বসিতে আরস্ত করে এবং অশাস্তির লক্ষণ প্রকাশ 
করে; তখন হইতে প্রসব ন! হওয়া পর্ধ্স্ত রাখাল নিকটেই থাকিবে । অথচ 
গাভীকে স্পর্শ করিয়া বিরক্ত করা উচিত ননে, প্রসব হইতে আরম্ভ হইয়া বংসের 
সম্দুখের ছুইথানি পা ও মস্তক বাহির হইলে আর গাভীকে প্রসবের পূর্ব উঠিতে 
দেওয়া উচিত নহে। | 

যখন জল ভাঙ্গিতে থাকে তখনই প্রকৃত প্রসব ক্রিয়া আরম্ভ হয় । গাভী তখন 

শুইয়৷ থাকে এবং কিছুকাল পরে সাধারণতঃ বম দিগেই কাত হয়; এই সময় 

বসের ছুইটী প' প্রসব দ্বারে দেখা যায়, তখন ব্যথা অধিক হয়, তখনই বংসের 
মন্তকও দেখা যায়) বাছুরের মুখ হাটুর উপর ভর করিয়া থাকে । বাছুরের পিঠ 

গাভীর পিঠের সঙ্গে এক সমান্তরাল রেখায় থাকে । মাথা দেখ! যাওয়ার ছুই 

তিন মিনিট পরই বৎসের পশ্চাৎ ভাগ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বাহির হইয়। পড়ে। জরায় 
কোষের বহিষ্করণ শক্তি ও গাভীর পশ্চাঁত্ভাগের স্নায়ু পেশী প্রভৃতির সাহায্যেই 
প্রসব ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। বৎস প্রসবের অল্পক্ষণ পরেই গাভী উঠিয়া পায়ের 

উপর ধসে এবং গাভী অত্যন্ত হুূর্বল হইয়া না পড়িলে উঠিয়া দাঁড়ায় এবং 

বাছুরকে জিভ দিয়! অনবরত চাঁটিতে আরম্ভ করে। 

বাছুরটি পড়িয়া থাকিয়া অতি জোরে নিশ্বাস ফেলিতে থাকে । তাহার পর 

ক্রমে মাথাটি উঠায় এবং সম্মুখের পা গুলি মাথার নীচে নিয়া উঠিবার জন্ত বার 
বার নিষ্চল চেষ্টী করিয়া পরে কৃতকাধ্য হয়। ইহার পর ছুই চার বার মাতালের 
তার ঘুরিয়া পড়িয়া যায়। ইহার পর আর পদস্মলন হয় না। ঠিক হইয়া 
চলিতে পারে। সাধারণতঃ প্রব ক্রিয়া! প্রাকৃতিক নিয়মেই, নিষ্পনন হয়। 
তয়ানক শ্রীতের দিনে গাভী বৎস প্রসব করিলে গাভীকে বিশেষতঃ ব্থসটিকে 
আগুগ জালিয়। গরম সেক দেওয়। আবস্তক। তাহীতে সহজেই বৎস দৃঢ় হইতে 
পারে, গাভীর প্রসব বেদনা আরস্ত হইয়া শ্রী বেদনা হাস হইয়া গ্রসব হইতে দেবী 
হইলে গাভী বিশেষে ৫০ গ্রেণ হইতে ৮* গ্রেণ কুইনাইন্ খাওয়াইলে অতি স্বর 
বৎস প্রস্ত হয়। নাগদান। ও চিতার মুল প্রত্যেকে /* এক ছটাক জলের সহ 
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/১* একত্র মিশ্রিত করিয়! সেবন করাইলে শীন্ত্ প্রসব হয়। প্রসব বেদনা যদি 
৮/১* দিন ব্যাপী হয়, তবে মসিনার তৈল, গুড় ও ভূষি সহ খাওয়াইলে, ও 

ইপৃসম সণ্ট খাওয়াইলে গাভীর শীঘ্র প্রসব হয়। যদি প্রসব কার্যে ফোন 
দর্ঘটন!| হয়, অর্থাৎ বসের একটি প অগ্রে বাহির হয়, কি অগ্রে পশ্চাংভাগের 
একটী কি ছুইটী পা রাহির হয় তবে অতি সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য । 
তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাঁকা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ডাক্তার ডাকিতে বলি, 
দেশে সেই ডাক্তারই বা কোথায়! যে এই বিপদের সময় বোবা গোজাতির 
প্রাণরক্ষা কর্তারূপে উপস্থিত হইবে। 

পঞ্চরশ পরিচ্ছেদ । 

প্রসববান্তভে গাভীনল্ পলিচ্্্য। | 

প্রসবাস্তে গোপালকের প্রধান লক্ষ্য থাক! উচিত যে, জল বা ফুলটি নির্বিস্ঠে 
বাহির হয়। এবং ইহাও বিশেষ সতর্কতার সহিত দৃষ্টি রাখা কর্তব্য যেন গাভী. 
প্র ফুল খাইন্না না ফেলে। প্রসবের পর গাভীগণ নিজের পশ্চাত্ভাঁগ চাটিয়। : 
পরিষ্কার করে। শ্রী সময় ফুলটা বাহির হইলে তাহা খাইয়া ফেলে। ফুলটা 

গাভী খাইয়া ফেলিলে গাভীর রক্তামাশয় প্রভৃতি কঠিন ছুরারোগ্য রোগ জন্মিতে 

পারে। ফুলটা সাধারণতঃ চারি ঘণ্টার মধ্যে পড়িয়! যায়। যদি না পড়ি 

যায়, তবে ঈষৎ উষ্ণ জল, একপোয়া' গুড়, এক পোয়া! আদ! ব৷ শু'ঠ, এক 

ছটাক কীচা হলুদ বাটিন্না ময়দার সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্রমে ৬ ঘণ্টা 

অন্তর দুইবার খাওয়াইলে সহজেই বাহ্ পরিফার হয়। ও এ সঙ্গে ফুলটা 
সহজে পড়িয়া! যায়। প্রসবান্তের বাথারও ভাস হয়। কিছু ধান বা পুই 

শাক ব! জঙ্গলী পুই বা শিয়াল-মুত্রী গাছ গাভীকে থাওয়াইয়! দিপা তৎপর 
গাঁভীকে কিছু গরম জল থাইতে দিলে ফুল সহজে বাহির হয়। সালি ধান্ের 
মূল /, এক ছটাক এবং কাঁজি আধ পোয়া একত্র করিয়! খাওয়াইলে সত্বর ফুল 
বাহির হুইয়! যায়। ফুল বাহির হইলে এঁ ফুল দুর করিয়া ফেলিয়া দেওয়া 

কর্তব্য। ফুল সহজে বাহির না হইলে চিকিৎসা অধ্যায়ে তজ্জন্ত বিশেষ ওঁষধ 
লিখিত হইল। গাভী ফুল দৈবাৎ খাইয়া ফেলিলে গাভীকে ৫*টা পাঁন 

ছেচিন্না. ভাহার রস বা আস্ত পানগুলি খাওইয় দিবে বা তুলসী পাতার রস” 
ও মধু সহ-খাইতে দিবে | যদি প্রসবান্তে গাভী.রৎসকে না চাটে তবে বৎসের 
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শরীরে খৈলের জল, গুড়ের জল বা মধু কি কীচা ছুধ ছিটাইয়া দিলে গাভী বসকে 
নিশ্চয়ই চাটতে আরম্ভ করিবে । বৎস যদি নিজ্জিবের ন্যায় পড়িয়া থাকে, তবে 

আদা কি গোলমরিচ কি পিয়াজ চিবাইয়া বসের নাকে মুখে ফুদিলে বা আগুণ 

জালাইয়া বকে মেক দিলে বস.সজীব হুইয়! উঠিবে। কুকসিমার লতা! পাতাঁসহ 

গাভীকে থাইতে দিলে, সহজেই ফুল পড়িয়া যায়। বাঁশ পাতা খাইলেও সহজে 

ফুল পড়িয়! যার । প্রলবান্তে গাভীর পশ্চাৎভাগ ও প্রসব ঘার প্রভৃতি স্থান গরম 

জল ও সাঁবান দ্বারা পরিফার করিয়া ধুইয়া উহাতে সরিষার তৈল ও কর্পুর একত্র 
মিশাইয়া কয়েক দিন দেওয়া কর্তব্য । এবং বৎসের নাঁভীও রূপভাবে পরিষ্কার 

করিয়া দেওয়া উচিত। ইংলগডে বসের নাভীর নাড়ী কাটিয়া দেওয়! হয়। 

কিন্তু এদেশে সেই প্রকার প্রথা নাই। যদি নাড়ী ছেদ কর! হয় তবে 

ফেনাইল দিয়া এ স্থানটি বেশ পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া৷ নারিকেল তৈল দেওয়া 
কর্তব্য । | 

প্রসবান্তে গাভীকে কখনও ঠাও! জল খাইতে দিবে না। প্রসবের এক 

ঘণ্টা মধ্যে গাভীগণের ঠাণ্ডা লাগার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে । এ সময্ন গাঁভীটিকে 

বেশ গরম রাখিতে হইবে । একখান! গরম কম্বল দ্বার! গাতীটিকে জড়াইয়া 

রাখিলে উপকার হয়। এক সপ্তাহ পর্য্স্ত গাভীকে গরম জল পান করিতে 

দিবে। অধিক দুগ্ধবতী গাতীগুলি অত্যন্ত মৃদু প্রক্কৃতি। অতি সহজেই ইহা- 

দিগের হুগ্ধীধারে ঠাণ্ডা লাগিতে পারে তাহ। হুইলে ইহাদিগের পাঁলান শক্ত 

হইয়া যায়, দুধ জমিয়া উঠে। 

প্রসবান্তে গাভীকে বাশপাতা খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। প্রসবের 

৪1৫ ঘণ্টা পর মাঁদকলাই ও চাউল সিদ্ধ করিয়! খাওয়ান কর্তৃব্য। ইহাঁকে 

প্রথম সপ্তাহে অপর্যাপ্ত পরিমিত কীচা ঘাস খাইতে দেওয়া উচিত। এবং 
দিবসে ছুই তিন বার করিয়! ক্ষুদ ও মাঁষকলাই দিদ্ধসহ এক -ছটাক হরিদ্রা ও 

লবণ খাইতে দেওয়া উচিত। প্রসবের পর এক সপ্তাহ পর্ধ্য্ত শুষ্ক ঘাস খড় 

ইত্যাদি কখনই খাইতে দিবে না । এবং অন্ত কোন গরম খাস্, খইল, ইত্যারদিও 

এক সপ্তাহ পর্য্স্ত খাইতে দেওয়! উচিত নহে । উহাতেও পালান প্রদাহিত ও 

স্ফীত হইতে পারে । এই সময়ে কোন অসুখ হইলে বিশেষ সতর্কতা লওয়া 

“কর্তবা এবং প্রথম হইতে চিকিৎসা করা! আবপ্তক | প্রসবাস্তেই গাতীর ছুগ্ধ 

টানি ফেলিতে হয়। এ ছুগ্ধ পূজের মত। উহ্া বসকে কখনও থাইতে 
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দেওয়া উচিত নহে। উহা! খাইলে বংমের অন্ুখ হইতে পারে। ইহার পর 
বংসকে ছুগ্ধ খাইতে দিবে। প্রসবের তিন দিন পর্য্যস্ত বংসের ছুগ্ধ পাঁনের পর 
গাভীকে তিনবার দোহন করা আবশ্তক। দোহনের এক ঘণ্টা পূর্ব হইতে 
বাছুরকে বাঁধিয়। রাখ। উচিত। গাভীর বাটের সমস্ত ছদ্ধ নিঃশেষ করিয়া 

দোহন কর! বিধেয়। প্রসবের ৭ দিবসের পর একমাস পর্য্যন্ত ছুধে মাখনের 

ভাগ অতি অল্প থাকে। প্রসবের পর তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত এ হুগ্ধ কেবল 

বাছুরকে খাইতে দেওয়া কর্তব্য। তাই এদেশে গাঁভীর দুগ্ধ ২* দিনের পর্ 
লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে । প্রসবের পর যদ্দি গাভীর বাট দিয়া সহজে 

দুগ্ধ বাহির ন! হয় তবে বিঘ্্না নামক ঘাস কি অন্ত এ প্রকার ঘাস দ্বারা বাটের 

ছিদ্রগুলি পরিষার করিয়া দিলে ছুগ্ধ অতি বেগে বাহির হয়। 

ষোড়শ পরিচ্ছেদ । 

ছুশ্বা্বতী গাভল্লপ পল্লিক্িশ্্যা। 

হপ্ধব্তী গাভীগুলি অতি মৃদু, তাই অতি সহজেই ইছাদের শরীর ও ছুগ্ধাধারটি 
গীড়িত হইয়া পড়ে । এবং ছুগ্ধদানে ব্যাঘাত ঘটে । আঁধক ছুপ্ধবতী গাভীগুলি 

আবার আরও সহজেই পীড়িত হইয়া! পড়ে । হুপ্ধাধারটি অতি কোমল, অতি 

সহজেই ঠাণ্ডা লাগে, ঠা! লাগিলেই হুপ্ধাধারে ছুষ্ধ জমিয়! শক্ত হইয়া উঠে উহা 

কখন কখনও ছুই একটি বাট একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। তজ্জন্ত যাহাতে গাভীর 
কি তাহার পালানে ঠাণ্ডা ন! লাগে, তত্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 

কঠোর শীতকালে গাভী প্রহ্ছুত হইলে, তাহার হুপ্ধাধারটি গরম কাপড় দিয়া 
বাঁধিয়া রাখা কর্তব্য । বাঁটের ভিতর কথন কখন ঘ! হয়, তাহাতে গাভীকে 

দৌহন করা যায় না। গাভী তখন ঝাঁট ধরিতেই দেয় না। ধরিতে গেলে 

লাথি দেয়, এই অবস্থায় কোন প্রকারে গাভী দোহন করিলে ছুধের পরিবর্তে রক্ত 

বাহির হয়। এই অবস্থায় নিমপাত! সিদ্ধ জল দিয়া বাটটি ধুইয় দেওয়া! কর্তব্য । 

তিসি বা কেষ্টার তৈল সহ হংস বা মুরগীর ডিম্ব একটি ৪1৫ দিবস সেবন 

করাইলে তাহাতে ঘ! শুকাইয়া যাঁয়। জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে গোয়াল থাকিলে 

কখন কখনও গাভীর ছুগ্ধ সর্পে পান করে। 

চোরা সাঁপ ও দ্ঁড়াইচ্ সাপ, গাভীর পায়ে স্বীয় স্বীয় লেজ দ্বারা, | বাধা | 

বাটে মুখ দিয়, দুগ্ধ টানিয়া বাহির করে। ইহাতেও গাভীর বাটে ক্ষত হয়।. 

১৯ 
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এইবগ উৎপাত হইলে গোশালার চতুঃপার্ববর্তী জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া 
দেওয়া কর্তব্য । বাঁটের ক্ষত স্থানে নারিকেল তৈলে নিমপাতা ভাজিয়া! ও 

তৈল দিলে সত্বরেই এ ক্ষত আরোগ্য হয়। 
গাতীকে প্রত্যহ গোষ্ঠে চরিতে দেওয়া উচিত। তাহাতে গাভীর ব্যায়াম 

করা ও নূতন নান! প্রকার খাদ্য আহার করা ও মুক্ত বায়ু সেবন করা হয়। 

ছুপ্ধবতী গাভীকে শীতকালে গরম জল খাওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত । 

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । 

দুগ্রন্বত্ভী গাভীল্প খাদ্য ও আহালেল শিশ্তন্ম। 

আহারের বিষয়ে গাঁভীগণের মন যোগান বড় কঠিন। খাদ্যের মধ্যে পচা 
ুর্গন্ধ জনক পদার্থ থাকিলে তাহারা কখনও খাইবে না। তাহারা একবার 
মুখ উঠাইলে তাহাদিগকে খাওয়ান কঠিন। তজ্জন্য থাদ্য দ্রব্যগুলি ভালরূপ 
পরীক্ষা করিয়া দেওয়া কর্তব্য । পূর্ব দিবসের খাদ্যের ভূক্তাবশিষ্ট দ্রব্য গুলি 
ফেলিয়। দিয়া ভোজন পাত্রটি পরিষফার জল দ্বারা ধৌত করিয়৷ নূতন খাদ্য 
দেওয়া কর্তব্য । 

গোদহনের অব্যবহিত পূর্বে গ্াভীগণকে একবার আহার দেওয়। উচিত। 

খালি পেটে দোহন করিতে গেলে গাভীগণ অনেক সময় চঞ্চলতা প্রকাশ করে। 

দোহন করা] অসাধ্য, হুইয়া পড়ে। প্রাতে শাক সব্জী কাটানোটের 

গ্লাছের সহিত চাউলের ও ডাইলের ক্ষুদ সিদ্ধ করিয়া তৎমঙ্গে চিটাগুড় 
দিয়া গাভীকে বেশ করিয়া খাওয়াইয়! লইন়্া! গাভী দোহন করিলে সেইগাভী 
নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত অধিক হুগ্ধ দিবে। পূর্বোষ্লিখিত মত একমাস গাভীকে 
আহার দিয়! দোহন করিলে এঁ গাভীর ছুগ্ধ দেড় পরিমাণ, বদ্জিত হইবে। .. 

গ্রাতে গাভী দোহনের পর গাভীটিকে মাঠে চরাইয়া রৌদ্রের উত্তাপ গ্রথর 

হওয়ার পূর্বেই গোশালায় আনিয়া মধ্যান্তে রীতিমত খৈল, ভূষি ইত্যাদি দিয়া 
আহার দিতে হইবে। যে গাভী /৮ কি।* সী দেয় তাহাকে নিম্মলিখিত 

খাদ্য দিবে। 

. আধ ভাঙ্গ। জোয়ার, জৈ, ফি গম, কি জানি সাল ইল + ক 
/২.এক সের, খৈল/। আধসের স্বার্পাস বীজ কি বুট কি ষাঁষকলই./1 এ 
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কলাই ভূষি /১1 দেড়সের কীচাঘাস (ক্ষ কুত্র করিয়া) /৬ সের একক 
মিশ্রিত করিয়া" তাহাতে অর্ধ ছটাক লবণ দিয়া খাইতে দিবে। ইহাতে 
|” আধা তোলা পরিমাণ গন্ধক চূর্ণ দিলে ভাল হয়। মাষকলাই, জৈ, বুট, গম, 
ও কার্পাস বীজ ধাতায় আধা ভাঙ্গিয়া পূর্ব্ব দিবস ভিজাইয় রাখিয়া বা সিদ্ধ করিয়া 
দিলে ভাল হয়। গাভীর শরীর ও ছুষ্ধের অনুপাতে তাহার খাদের পরিমাণ 

হাঁস বৃদ্ধি করিতে হইবে । আবশ্তক বোধ করিলে উপরোক্ত খাছ্যের সহিত /৩ 

সের কি /8 চারি সের পরিমাণ খড় ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া দিতে হইধে। 

কাঁচা ঘাস নিতান্ত ছৃশ্রাপ্য হইলে তৎপরিবর্তে খড় দিতে হইবে। চাউল ধোয়৷ 
জল, ভাতের মাড়, কাজি গোজাতির অতি উৎকৃষ্ট ও পুষ্টিকর খাস্ত। গো 
দুর্বল হইলে তাহাকে ভাতের মাড় খাওয়াইলে সে সহজে হৃষ্ট পুষ্ট হয়। বৈকালে 
গাভীকে পুনরায় মাঠে কি আঙ্গিনায় বাধিয়! দিবে; এবং সন্ধ্যায় গাভীকে আনিয়া 

পরিষ্কার শীতল জল পান করাইয়া পূর্রবোলিখিত মত মধ্যাহ আহারের স্তায 
আহার দিবে। কাহারও কাহারও মতে ভূষি ও খৈল ৬ ঘণ্টা ভিজাইয়া 
রাখিয়া সন্ধ্যার সময় প্রচুর শীতল জলের সহিত পানীয় রূপে দিলে গাভীর 
দুপ্ধদান শক্তি অত্যন্ত বর্ধিত হয়। তুগ্ধবতী গাভীর পক্ষে মাসকলাইর 

স্তায় উপকারী খান্ধ আর কিছুই নাই। ইহাতে যেমন ছুগ্বদান শক্তি বৃদ্ধি 
হর, তেমন শরীরের শক্তিও বৃদ্ধি হম্ব। মাসকলাই ঠাণ্ডা জিনষ। ইহাঁতে 
গাভীর শরীর ঠাণ্ডা রাখে । তবে শীতের সময় অধিক মাসকলাই 
খাওয়াইলে অনেক সময় গাভীর ঠাণ্ডা লাগিয়া বাতের দোষ জন্মিতে পারে। 

বাছুর ও ষাঁড়ের পক্ষে বুট যেমন উপযোগী গাতীর জন্য তেমন নহে। 
গাভী ছূর্বল হইয়! পড়িলে তাহাকে ভ'ত, গম কি অন্ত কোন শস্ত খাগ্ত দেওয়া 

আবম্তক। গাতীর পরিপাক শক্তি ছুর্বল হইয়া পড়িলে তাহাকে অন্ত শ্ত 
খাগ্ বন্ধ করিয়! কেবল ভাতেয় মাড় দেওয়া! উচিত। শন্ত ও কাঁচা ঘাসে ছৃগ্ধের 

পরিমাণ ও মাখনের ভাগ বৃদ্ধি হয়। গাভী খুব বড় হইলেও কার্পাস বীজ দৈনিক 
/1* আধ সেরের অধিক দেওয়া কর্তব্য নহে। কার্পাস বীজ খুব উত্তে্ক, গরম 
ও গুরুপাক। ইহা অধিক খাইলে পেটের অন্তুখ ও পালানের প্রদাহ জন্মিতে পারে। 
খৈলেও ছুগ্ধ ও নবনীত বৃদ্ধি করে। ভূষিতে পরিপাকের সাহায্য করে ও দুধ 
বৃদ্ধি করে। লবণ ও গন্ধক কোষ্ট পরিফার রাখে। তজ্জন্ত কোন প্রকার 

গীড়ায়' আক্রমণ করিতে পারে না । ধানের খড়ে বিশেষ পুষ্টিকর পদার্থ নাই। 
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রলাই, খেসারী, ু ণ্ডরী, মুগ ইত্যাদির ৈরের থোসা ও শুফ গাছ গুলি অপেক্ষা- 
কৃত অনেক উপকারী। 

ছুগ্ঘদাত্রী গাভীর পক্ষে সরিষার খৈল তেমন উপকারী নহে। (উহাতে গাভীর 
চবর্বী বৃদ্ধি হয়) এবং উহা! উত্তেজক । তিলের খৈল নুথাদ্য এবং তৈলের গন্ধ 
বিশিষ্ট তবে পুরাতন হইলে শুষ্ক ও কঠিন হুইয় যায়। ছুগ্ধব্তী গাভীর পক্ষে 
তিলের খৈল বেশ উপকারী কিন্তু উহা! বড় ছুশ্রাপ্য। তিসি ও নারিকেলের 
খৈলও দুগ্ধবতী গাভীর পক্ষে খুব উপকারী । কিন্তু গাভীগণ উহা সহজে খাইতে 
চায় না। অল্পে অল্নে উহা খাওয়াইয়া অভ্যাস করিতে হয়। খৈল মাত্রই 
গাভীর পক্ষে পুষ্টিকর খানা। এবং উহা! দ্বারা মাংসপেশী সমস্ত সবল ও পূর্ণ 

হয়। এবং উহা! দ্বারাই জন্তর শারীরিক গঠনের পূর্ণতা হয়। উহা রক্ত 
পরিষ্কারক ও ছুগ্ধ বর্ধক। খৈলগুলি সহজেই নষ্ট হইয়া যায় ও পোকায় ধরে। 

টাক! খৈল দেওয়া উচিত । বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়! পুরাতন খৈল ব্যবহার 

কর! কর্তব্য । গাঁভীকে শস্ত দিলে তাহা ধাঁতায় ভাঙ্গিয়া মের গ্রাতি 81৫ 

দের জলে উত্তমরূপে ১০1১২ ঘণ্টা! কাল ভিজাইয় কিম্বা সিদ্ধ করিয়া ঠা 

হইলে গাভীকে খাইতে দিবে। শুষ্ক কি আন্ত শস্ত গভীকে খাইতে কখনই 
দেওয়া উচিত নহে। মাসকলাই ভাঙ্গিয়৷ ভিজাইয়৷ দিলেই গাভী আগ্রহের 
সহিত আহার করে। ভূষি কখনই গুকৃন1 অবস্থায় দেওয়া উচিত নহে । 

অধিক শুকনা ভূষি খাইয়া পেট ফুলিয়া কোন কোন গো মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়। এই গ্রন্থকারের একটা গাভী শুকৃনা ভূষি অধিক পরিমিত খাঁইয়। গ্রাণত্যাগ 

করিয়াছে । অপরিমিত ভাত খাইয়া গাভী প্রাণত্যাগ করিতে দেখ! গিয়াছে। 
খড়, কীঁচা ঘাস ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া গাভীকে খাইতে দেওয়া উচিত। খৈল 
গুলি চূর্ণ করিয়া ৪৬ ঘণ্টা ভিজাইয়! রাখিয়! দেওয়া উচিত। খৈল অধিক সয় 
ভিজাইয়া রখিলে দূর্গন্ধ হয়। গোগণ খাইতে চায় না। রাবণ ও গন্ধক চূর্ণ 
করিয়া দেওয়া উচিত। খাস্ভ গুলি জল দিয়া বেশ উত্তমনূপ গামাথ। করিয়া 
মাধিয়া গোগণকে খাইতে দেত্ুয়া উচিত। ৃ 
ইহা গোপালকের সর্ধদাই দৃষ্টি রাখা উচিত যে গোগণকে কাঁচা খাস দিতেই 

হইবে। কাঁচা ঘাস ভিন্ন গোগণ কখনই স্স্ক থ্কিতে পারে না, এবং তেমন 
ছগ্জদান করিতে পারে না। এবং ছুপ্ধও তেমন সুম্বাদ হইতে পারে না। ছূর্বা- 
ঘাস গোগণের অন্ত অতি উৎকষ্ট এবং উপাদেয় খাস্ক। ছূর্ববা তুলিয়া যুই়া 
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গাভীকে খাইতে দেওয়া কর্তৃব্য। নানা জাতীয় শন্তের কীচা নরম গাছ যথা, 
ধান, কাঁলাই, মটর, মক্কা জোয়ার, গৈ, ফলবান বৃক্ষের কোমল ও কাঁচা পাতা 
ও পল্লব ও বাঁশ পাতা উৎকৃষ্ট গো! খাগ্ভ। গাজর, বিট, মূল! প্রভৃতির মূল, 
বাধাকপি, ফুলকপি ও তরিতরকারীর পাতা ও মনুষ্য খাদ্যের পরিত্যক্ত অংশ 

গুলি এবং ইক্ষু কুদ্র ক্ষুত্র করিয়! কাটিয়৷ দিলে, ও আম, কাঠাল, কলা গাভী- 

গণকে দিলে তাহাদের ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায়, এবং গাভীগণ অতি 

আহ্লাদ করিয়! আহার করে। গাভীগণকে পৃথক লব্ধ খাইতে না দিলে, 

তাহার! মাটি চাঁটিয়৷ তাহ! হইতে লবণ সংগ্রহ করিয়া খায়। তাহাতে গাতী 
পীড়িত হইতে পারে। 

ধানের খড় হইতে যব ও গমের খড় অধিক পুষ্টিকর। ধানের খড়ের মধ্যে 
হৈমস্তিক ধানের খড় দেওয়া উচিত। বোরো ধানের পচা খড় ও পচা ছূর্ন্বযুক্ত 

জলাভূমির উৎপন্ন ঘাস গাভীগণকে কখনই খাইতে দেওয়া উচিত নহে। উহা 

খাইলে গাতীগণ পীড়িত হয়। দুর্গন্ধযুক্ত, পচা, ন্যক্কারজনক কোন ভ্রব্য গাভী- 

গণকে খাইতে দিবে না । সর্বদা মনে রাঁখা উচিত যে গাভীগণের খাদ্য গোর 
পাকস্থলীতে পরিপাক হইয়া তছুৎপন্ন দুগ্ধ আমরা পাঁন করি। অখাদ্য ও কুখাস্ 

আহার করিয়৷ গাতীগণ বসন্ত ও টাইফয়েড জর প্রভৃতি দুশ্চিকিংস্ত ব্যাধি দ্বারা 

আক্রান্ত হয়। গীড়িত গোরুর অথবা যে গোরুর গায় পীড়ার বীজাধু আছে 

তাহার ছুগ্ধ পান করিয়া! বহুলোঁক পীড়িত হয়। স্তন্তপায়ী শিশু গীড়িত হইলে 
যেমন তাহার মাতাকে ওষধ খাওয়াইয়া এ শিশুকে চিকিৎসা! করা! যায়। মাত! 

পীড়িত হইলে তাহার স্তন্তপায়ী শিশুও পীড়িত হয়। এরূপ মাতৃত্বরূপিণী 

গাভীকে ওষধ খাওয়াইয়। তাহার দুগ্ধ পান করিলে রুগ্ন ব্যক্তি বিশেষ উপকার 

লাভ করিতে পারে। ইহা সর্বদাই দেখা যায় যে গাভীকে অধিক পরিমাণ গুড় 
খাওয়াইলে গাভীর ছুপ্ধ মিষ্ট হয়, নিম কি গুলঞ্চলতা! খাওয়াইলে গাভীর তুধ 

তিক্ত হুয়। 

গোগণ সহজেই পিপাসার্ড হুইয়৷ পড়ে। গাছাদিগের তৃষ্ণা নিবারণারথ 
উৎকৃষ্ট পানীয় জলের বন্দোবস্ত থাকা উচিত। গোগণকে যেমন উৎক্ুষ্ট বায়ু 

সেবন করান উচিত, তেমন তাহাদিগের জন্য উৎকৃষ্ট পানীয় জলের বন্দোবস্ত 

করা উচিত। 

দেশে পানীয় জলের অভাব তীত্রভাবে অনুভূত সিসি গোর জন্তও 
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উৎকৃষ্ট পাঁনীয় জলের অভাব সর্বদাই ততোধিক তীব্রভাবে লক্ষিত হইতেছে । 
বাঙ্গালার নানাস্থানে নিতান্ত অপকৃ্ পচা ছূর্ন্ধযুক্ত, বিদ্বাদ জল পান করিয়া 
বহু গো নাঁনারূপ কঠিন ও সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়া গ্রাণত্যাগ করিতেছে । 
আমরাও এ সকল গাভীর ছুগ্ধাদি পানে পীড়িত হইতেছি। গোঁগণের গীড়ার 
সুচনা অনেক সময় লক্ষ করা যায় না। 

যখন ব্যাধির বীজাণু শরীরে প্রবেশ করে, মেই সময় তাহারদিগের ছৃগ্ধ পান 

করিলে আমরা ষে পীড়িত হইব, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? 

গোগণের উৎকৃষ্ট পানীয় জলের ব্যবস্থা কর! অত্যাবশ্তাক। এবং গোগণকে পেট 

ভরিয়া জলপান করিতে দেওয়া কর্তব্য । 

অগ্ভাদশ পরিচ্ছেদ । 

ক্যা শু মতি হুসা। গা্ভী। 

গাঁভীগণ ষাঁড় গ্রহণ করিলে যদি গর্ভ না হস তাহ! হইলেই গাঁভিটা বন্ধা 

বলিয়' স্থির করিবার কারণ নাই । কোন কোন গাভী বিশেষতঃ বড় গাভীগুলি 

৬৭ বার ষাঁড় গ্রহণ কবিথার পর গর্ভবতী হয়। তবে যদি ক্রগন্বয়ে ছুই বৎসর 

পর্য্যন্ত এ্ররূপ ষাঁড় গ্রহণ করিয়া গর্ভ রক্ষা ন। করে, স্কবে তাহাকে বন্ধা! স্থির 

করিতে হইবে। অত্যধিক পুষ্টিকর খাদ্য ও খৈল ও অন্ঠান্ত উত্তেজক আহার 

গাভীগণের গায়ের চর্বি বৃদ্ধি পায়। এবং উহাদের জরায়ু কোষে চর্ধি জন্দিয়া 

জনন শক্তির হাল হয়। ফুকা গ্রভৃতি অস্বাভাবিক উপায়ে গো দোহন করিলেও 
গাভীগণ জনন শক্তি হীন হুইয়! পড়ে । অস্বাভাবিক প্রদবেও গোঁগণের জরাধু 
স্থানান্তরিত হইয়! গাঁভীগণ বন্ধাত্ব প্রাপ্ত হয়। 

স্নায়বিক ও শারীরিক ব্যাধি.নিবন্ধন, দুর্বলতায়ও গোগণ ব্য্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। 
বন্ধ্যা গাভীর এঁ সকল বন্ধাত্ব সংক্রামক । বন্ধ্যা গাভীকে দলে রাখিলে অস্তান্ত 
গাভীগণেরও বন্ধ্যা হওমার আশঙ্ক! আছে। 

কোন কোন গাভী মৃতবস! হইয়! ক্রমে বন্ধ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। গাভীগণ 

অতাধিক পরিশ্রম করিলে, উপযুক্ত আহারাভাবে বা বার্ধক্যনিবন্ধন বন্ধ্য| হয়। 
কখন কখন গাভীর পেটেও বাছুর মরিয়া শুকাইয়। থাকে। তাহাতেও গাভীর 
বন্ধযত্থ হয় ক্রমাগত দ্বীয় বংশের ধাঁড় দ্বার! সেই বংখের গাভীর জমন-ক্রিয! 
পুনঃ পুনং সংঘটন করাইলে তথ্বারাও ক্রমশঃ গাভী বন্ধ্যা হইয়া যাইতে পায়ে ।... 
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ঘদি গাভী মোট! হুইয়! যাওয়ায় বন্ধ্যা হয় তবে তাহার আহারের পরিমাথ 
কমাইয়া দিবে । তাহাঁকে কাঁচা ঘাস কিম্বা কেবল শুকৃনা খড় খাইতে দেওয়া 
উচিত এবং তাহাকে পরিশ্রমের কার্যে নিধুক্ত করিলেও তাহার সুলতা কমিক 

যায়। বাঙ্গাল! দেশে এইরূপ মোট! গাভীকে কখন কখনও হালের কার্ধ্যে 
নিুক্ত করিয়া দিলেও কিছুদিনের মধ্যে গাভিটি হীনবল হয়। তখন গর্ভিনী 

হওয়ার বাধা দূর হয়। বন্ধ্যা গাঁভীকে পালে চরিতে দিলে নিয়ত ষড়ের সহিত 
থাকায় এন্সপ গাতীগণ খতুমতী হয় ও গর্ভধারণ করিয়া থাকে । 

যদ্দি তাহাতেও ফল নহয় তবে তাহাকে প্রত্যহ ১০গ্রেণ সোহাগা চূর্ণ 0৬ 
দিন পর্য্যন্ত খাইতে দিলে এ দোষ তিরোহিত হয়। 

ষাঁড় সংযোগের পর গাভিটিকে আহার দেওয়া কর্তব্য নহে, ও ষাঁড় 
ংযোগের ছুই দিন পূর্ব ও ছুই দিন পর পর্যন্ত, বাই আরগট্ বা সোহাগাচুর্ণ 

৫ গ্রেণ থাইতে দেওয়া কর্তব্য। 

গাভী খতুমতী না হইলে তাহাকে কতক দিবস শুল্ক খৈল খাইতে দিলে গাভী 
ধুমতী হয়। গাভীর কোষ্ঠ পরিষফারক খাণ্চ, গমের ভূষি, ডাইলের ক্ষুদ, 

জোয়ারের ভূষি ও জোয়ার ব্যবহার করাইলেও গাভী সহজে খতুমতী হয়। 

গাভীগণ সাধারণতঃ ফুন্তন, চৈত্র, বৈশাখ ও জৈষ্টমাসে খতুমতী হয়। এ 
সময়ের একাদশী, ত্রয়োদশী, পুর্ণিম! বা! অমাবস্তার তিথিতে একটী মুরগী বা হংস 

ডিশ্বের ( হরিদ্রাভ ) কুম্থমটা কলার সঙ্গে গাভীকে খাইতে দিলে গাভী নিশ্চয় 
ধতুমতী হইবে। শ্বেত কুঁচ ২০টা চুর্ণ করিয়া! মধু বাঁ চিনি বা কলার সহিত 
২৩ দিন গাঁভীকে খাইতে দিলেও গাভী খতুমন্ী হয়। কার্পাসবীজে গাভীর হু 

বৃদ্ধি করে, এবং উহার ব্যবহারেও গাভী খতুমতী হইতে দেখা যায়। 
কোন কোন গাভী ৪1৫ মাস গর্ভ ধারণের পরই গর্ভ মোচন করিয়া ফেলে। 

একবার এই রোগ হইলে পুনঃ পুনঃই এ সময়ে গর্ভ মোচন করিয়া ফেলে 

এইক্প গর্ভপাত 'করিলে গাভীকে গর্ভধারণের পর কখনও উত্তেজক খাস 

দেওয়া বিধেয় নহে ।. গর্ভপাতের পর, গাভীর প্রসবদ্ধার বাইকার্বনেট অব 

সোডা দ্রাবক দ্বারা ধৌত করিয়া দিবে। গর্ভরক্ষা করার পর গাভিটীকে 
দৌড়াইয়া স্নান করাইয়া স্থিরভাবে রাথিবে। সেই দিবদ আর তাহাকে আহার 

দিবেনা। 
মৃতবৎস! গাভী পুনরায় খডমতী বদ এ প্রথমতঃ তাহাকে ম' গড়ের সি 
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সংযুক্ত হইতে দিবে না। ছুই তিনবার ডাকিলে পর তাহাকে ষাঁড়ের সহিত 
ংযোগ করা কর্তব্য । | 

উনবিংশ পরিচ্ছেদ । 
উত্তক্রষ্ট বশুলেল্প লল্ষণ। 

যে সকল বসের মুখের নিকট হইতে গলকম্বল পর্য্যন্ত চর্ম শিথিল, বক্ষস্থুল 

গোল এবং পেট লম্বা, কপাল প্রশস্ত, চক্ষুগুলি দূরে দূরে অবস্থিত, নাক ছোট 
ও উপরদিকে বক্র, পায়ের গ্রন্থি সকল মোঁটা, গল! ছোট এ সকল বৎস ভাল 

গো হইবে। যে বুষ বসের ঘাড় যত ছোট, বুষ বস ততই ভাল হইবে । 

তবে বৎসতরীর গলা যত লম্বা হয় ততই ভাল। সাধারণ বৎসতরীর মস্তক 
ক্ষুদ্র, কান লম্বা, চক্ষু ছোট ও পরম্পর নিকট অবস্থিত, ঘাঁড় লম্বা, পা ছোট, 

লেজ লম্বা এবং লেজের অগ্রভাগে প্রভূত লোম থাকে । ভাল বৎসতরীর 

আকারাদি, বুষবৎসের ন্তায়, তবে ইহাদের গলা লম্বা । ভাল বৎসতরীগণের 

জন্মাবধি বাটগুলি লম্বা ও মোটা থাকে । চর্ম অত্যন্ত পাতলা, লোমগুলৈ রেশমের 

ন্তায় কোমল ও মস্যণ হয়। ইহাদিগের মাঁথা লম্বা হয়। যেখানে গাভীগণের 

পালানটি থাকে সেইখানে হরিদ্রা' বর্ণের কুঞ্চিত চামড়া থাকে । তাহাদের 

গলকম্থল বড় থাকে নী। উহাদিগের সম্মুখের ভাগ হইতে পেছনের ভাগ একটু 

উচু, একটু মাংসল, ও স্থল বোধ হয়। 

বিংশ পরিচ্ছেদ । 

বত লালন । 

বৎস পালনের ছুইটী উপায় আছে। স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উপায়। 
আমাদের দেশে স্বাভাবিক উপায়ে বস পালন করা হয়। “ইউরোপ ও আমে- 
রিকায় বসকে গাভীর (মাতার) বাট চুষিয়া ছৃগ্ধ খাইতে দেওয়া হয় না। 
অনেকে গাভী প্রসবের পরই বস বেচিয়৷ ফেলে। তখন হাতপালানে কিন্বা 
কলের সাহায্যে ছুপ্ধ দোহন করা হয়। এই উপায়ে তাহারা গাভীর সমস্ত দুগ্ধ 

পাইয়া থাকে । এক ফৌটা ছঞ্চও গাভী রাখিতে পারে না, তাই তাহারা 
কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়! থাকে । ভারতীয় গাভীগণকে ইংলসীয় অনুকরণে 
বৎসবিনা হাতপালানে, কিম্বা কলের সাহায্যে দোহন করা সুবিধাজনক নহে। 
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ইহারা, বৎস সম্মূথে না থাকিলে, দুধ দেয় না। বহুকালের শিক্ষা চেষ্টা ও 
অভ্যাসের ফলে বিলাতী গাভীগণ এন্ধপ অভ্যস্ত হইয়াছে যে, তাহাদের সন্থুখে 
বদ না থাকিলেও কোন অসুবিধা হয় না। ভারতীয় গাভীগণকে এরূপ 
অত্যন্ত করিতে, বহুদিনের শিক্ষা, চেষ্টা ও অধ্যবসাঁয়ের আবশ্তক। আমাদের 
দেশে কৃত্রিম উপায়ে দহন করার কোন আবশ্তকতা৷ দেখ! যায় না । আমাদের 
দেশের লোকে ইহাকে নিষ্ঠুরতা মনে করে। বংসের ভূক্তাবশিষ্ট ছধমাত্র গ্রহণ 
করার দৃষ্টান্ত প্রাচীন ভারতে বিরল নহে। বৎসের জন্য গাভীর মনে বাৎসল্য 
ভাব জন্মিয়া গাভী যে দুধ দেয় এবং কৃত্রিম উপায়ে জোর করিয়! যে-ছধ গাভী 
হইতে দহন করা হয়, এই উভয় দুধের গুণের বিস্তর তারতম্য আছে। বৎস- 
গণকে যত্বের সহিত পালন কর! উচিত। কারণ বৎসগণের উপরই গোজাতির 

তবিষ্যৎ বংশের উন্নতি নির্ভর করে। বৎসের খোয়াড় (রক্ষাস্থল) পরিষ্কার, পরিচ্ছন় 

এবং শুফ রাখিবে। উহাতে দিনের বেলা, আলো ও বায়ু প্রবেশের ব্যবস্থা 
করিবে। বৎসগণ যাহাতে রৌদ্র, বৃষ্টি ও শীতে কষ্ট না পাঁয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে। আমাদের দেশে স্বাভাবিক উপায়ে বৎস পালন করা তেমন 

কষ্টকর নহে। একটু যত্ত করিলেই বৎসগণ সুস্থ ও সবল হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।, 

স্বাভাবিক উপায়। 

প্রসবান্তে বখসটাকে ঘাসের উপর কিম্বা খড় কিন্বা চাটাইর উপর রাখিয়! 

দিবে, যেন বসের গায়ে মাটী না লাগে। কারণ গাভী তাহার বৎসটাকে 
চাঁটয়৷ গুকাইয় দেয়। গাভী বস চাটিলে, বৎস শীঘ্র শীঘ্র দাড়াইতে পারে । 

বসের মুখে এক গাছা খড় লাগামের মত করিয়া! বান্ধিয়া দিবে। তাহা হইলে 
বস, মুখ নাড়িতে থাকিবে এবং চোয়াল শক্ত হইয়া যাইবে না । তৎপরে 
বৎস দ্ঁড়াইতে শিথিলে গাভীর ঝাঁট হইতে কতক হুগ্ধ টানিয়! ফেলিয়া 

দিয়া বসকে বাঁট চুষিয্া খাইতে দিবে। যদি বৎস বাঁট চুষিতে না 

পারে, তবে তাহাকে দুইটি অন্থুলির সাহায্যে বাট চুষিতে 'শিক্ষ। দিবে। 

গাভীও বসকে একত্র থাকিতে দিবে। তাহার পর এক. সপ্তাহ পর্য্্ত 

প্রাতে বসের ুপ্ধ খাওয়া শেব হইলে, বাঁট হইতে বক্তি ছুগ্ধ টানিয়! ফেলিয়া 

দিবে।: কাঁরখ ধাটের জমা ছুগ্ধ খাইলে বসের পেটের অহুথ হওয়ার সম্ভাবনা 

্ধ এই প্রকারে টানিয়া ফেনিয়া না দিলে, ছগ্ধ নামিরা আসে না ও দুগ্ধ 
৬ 
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হয় না। স্বল্প ছুগ্ধবতী গাভী হইলে প্ররূপ করার দরকার হয় না। কারণ 
বৎদই সমস্ত ছুগ্ধ চূষিয়া খায়। যে বৃষবদ জনন কারধ্যের জন্য তৈয়ার 
করিতে হইবে, তাহান্চক তাহার মাতার সম্পূর্ণ ছুপ্ধ পান করাইয়া বলিষ্ঠ ও 
পুষ্ট করা কর্তব্য ; বসকে পরিষ্কার রাখিতে হইবে, যেন তাহার গায় উকুণ 
কিম্বা আঠালু না হয়। উকুণ হইলে বৎসটিকে ফেনাইল দ্বারা ধৌত করিয়া 
দিবে। তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত গাতীকে দোহন করিবে না। গাভী ও বদ 

একত্র রাখিবে। যদি এ সময়ের মধ্যে একান্তই বৎসটাকে বান্ধিয়! ছুপ্ধ দোহন, 
কর! আবশ্তক হয়, তবে কোন সময়েই তিন ঘণ্টার অধিক সময় বৎসটাকে 
বান্ধিয়া রাথিবে না। এসময় বৎসগণ দৌড়িতে শিখে, তাহাতে তাহাদের 
ব্যায়ামের কার্ধ্য হয়। গাভী দৌহনের পরই বৎস ছাড়িয়া দিবে এবং গাভীর 

সহিত থাকিতে দিবে। বসের তিন সপ্তাহ বয়ঃক্রম হইলে, ছুই একটা করিয়া! 
ঘাস খাইতে শিখে। তখন ইহাদিগকে কীচা ছুর্বা ঘাস দিবে। একমাঁদ 
বয়ম হইলে তাহাকে হুর্বা ঘাসের সঙ্গে সঙ্গে অল্প পরিমাণে গমের কিন্বা 
চাঁউলের ভূষি মিশাইয়া খাইতে দিবে । একমাঁস পর্যন্ত ইহাকে প্রচুর মাতৃ- 
ছুগ্ধ খাইতে দ্িবে। দেড় মাস বয়স হইলে, কাঁচা ঘাস কিম্বা দুর্বার 

সহিত অল্প পরিমাণে আধা ভাঙ্গা গম, বুট, জৈ, গমের কিম্বা ডাইলের 
ভূষি মিশ্রিত করিয়া, থাইতে দিবে । গম ও বুট দিতে হইলে উহা! ভিজাইয়া 
দিলে ভাল হয়। বসের তিন মাস বয়স হইলে গাভী ছুবেল! দোহন করা 

যাইতে পাঁরে। এই সময় তাহাকে প্রচুর কাঁচা ঘাষ দিবে। এবং গো 
দোহনের পর বৎসকে প্রত্যেক বেল! এক ঘণ্টা গাভীর সহিত থাকিতে দিবে। 

এই সময় তাহাকে গমের ভূষি এক পোয়া, বুট এক পোয়া, তিসির খৈল এক 
পোয়! দেওয়া যাইতে পারে। বৎস ৪ চারিমাসের হইলে ক্রমে দান! কমাইয়া 
ঘা ও খৈলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিবে। ৫ পাঁচ মাঁস বয়দ হুইলে, দানা 
ও ভূষি বন্ধ করিয়া, ঘাসের সঙ্গে কেবল খৈল দিবো খৈল অধিক দিবে 

না। অধিক খৈল থাইলে বসের মাথাঘোরা রোগ জন্মিতে পারে। 
ছয় মাস বরদ হইলে খৈলের সহিত শু খড় দেওয়! যইতে পারে। 

কিন্তু সরিধার'খৈল ও খড় না দিয়! প্রচুর কাচা ঘাস দিলেই ভাল হয়। তবে 
অত্যন্ত ঠেকা হইলে শুঁফখড় দিতে হইবে। ছুধ না ছাড়াইলে, অনেকে বতসকে 

খড় ও সরিষার খৈল দিতে নিষেধ করেন। প্রত্যেক বাঁর খানের সঙ্গে কিছু 
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লবণ ও গন্ধক দিবে । বসগণকে বান্ধিয়া রাখিবে না; খোয়াড়ে ছাড়িয়া 
দিবে। অনেক গোপালক এরূপ নিষ্ঠুর যে, বৎসগণকে ছুদ্ধ বা অন্ত 
কিছু উপযুক্ত পরিমাণে আহাধ্য দেয় না। বসগণ ক্রমে ক্কশ ও রুগ্ন হইয়া 
মারা যায়। আর এসকল বস বীচিয়া থাকিলেও ভবিল্ততে তদ্বারা উৎরষ্ 
গো উৎপন্ন হয় না। আহারের উপরই বসের আকৃতি, প্রকৃতি, গঠন, এমন ফি 

বর্ণ পর্য্স্ত নির্ভর করে। পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার পাইলে গোগণ যে বড়, 
হন্দর ও সুডৌল হয় তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বৎসগুলি আহারাভাবে 
মরিয়া! গেলে লোকসান ভিন্ন লাভ হয় না। বরং উহার! বাচিয়া থাকিলে ও 

বড় হইলে লাভের সম্ভাবনা অধিক। বৎস মরিয়া গেলে গাভীর হুপ্ধ শুকাইয়া 
যায়, তখন গাভী নষ্ট ( বন্ধ্যা ) হইয়া যাওয়ার বিশেষ সম্তাবন!। প্রগাভী 

পরবর্তী প্রসবের সময় অল্প ছুধ দেয়, এবং কোন কোন গাতী আর পুনর্বার 

প্রন্থত হয় না। বৎসগুলিকে অত্যন্ত দয়ার সহিত পোষণ করিবে। তাহাদের 
স্বভাব ও অভ্যাস, তাহাদের প্রতি গোপালকের ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। 

বকন বাছুরগুলিকে হাত বুলাইয়া, আদর করিবে। ষাঁড় বাছুরকে আদর করিতে 

হইলে কখনই তাহার্দিগের পিঠে বা লেজে হাত দিবে না। তাহাদিগকে 'ম্পর্শ 

না করাই শ্রেয়ঃ। 

কুত্রিম উপায় । 

প্রসবাস্তে গাভীর 'দৈবাৎ মৃত্যু হইলে প্রথমতঃ বৎসটিকে চাটাই কিন্বা। ঘাঁসের 
উপর শোওয়াইয়া! বেশ পরিষার করিয়! পুছিয়া দিবে । তারপর কৃত্রিম (বিলাতি) 

প্রথায় বৎসটিকে দুগ্ধ পান করান আবশ্তক । এ নবপ্রস্থত মৃতমাতৃক বসকে 

ছুইটি অঙ্ুলির সাহাঁধ্ে অন্ত কোন গাভীর গাজুর ছুপ্ধ (১) পাঁন করাইবে। 
গাজজুর ছুধু অভাবে একটি হংস ডিছ্বের শ্বেত অংশ, এক চামচ রেড়ীর 
তৈল, দেড় পোওয়া ছুধ, ও এক পোওয়া গরম জল একত্র মিশাইয়া 
প্রত্যহ ছুই তিনবার ছুই তিন দিন খাওয়াইবে। 

বৎসটিকে শোওয়াইয়। কিংবা দাঁড়ান অবস্থায় ছুইটি অঙ্গুলি দিয়! মুখ ফাঁক 

করিয়া বিন কিম্বা চামচ্ দিয়া মুখের ভিতর ও ভ্রব পদার্থ ছ্রলিয়া দিবে। 

র্থ কি ৫ম দিনে তাহাকে এক্নূপ অভ্যাস করাইতে হয় যে, বংস নিজ হইতেই 

(১) সন্ধপ্রস্থত গাভীর ছুগ্ধ 
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পাঁত্র হইতে ছুধ চমুক দিয়া থাইতে পারে। বংল প্রথম প্রথম পাত্র হইতে 
খাইতে চায় না। তখন তাহার যুখে দুইটি অঙ্গুলি দিয়া মুখ ক্রমে ক্রমে 
নোয়াইয়! পাত্রে আনিবে। ৪র্থ দিন হইতে তাহাকে কেবল ছুধ দিবে। এবং 
টুধের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিবে। প্রতিদিন প্রাতে, মধ্যাক্ছে, সন্ধ্যার সময় 

খাঁওয়াইবে। বৎসটিকে যে খোয়াড়ে রাথিবে তাহ! যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও 

গরম থাকে । খোয়াড়ের মধ্যে কতক খড় বিছাইয়! দিবে । এ থোয়াড়ের মেজে 
এমনভাবে ঢালু রাঁথিবে যেন বসের মলমুত্র বাহিরে চলিয়া যাইতে পাঁরে। 

তিন সপ্তাহ পরে বৎস, ছুই একটা করিয়া ঘাস খাইতে আরম্ত করে। 
তখন তাহাকে অল্প অন্ন কীচ। ঘাস দিবে । এক মাঁস বয়সের হইলে বৎস অল্গ 

অল্প ঘাস খাইতে আরম্ভ করে। তখন তাহাঁকে কাঁচা খাস খাইতে দিবে এবং 
দ্ধের সহিত অন্ন ভাতের ঘন মাড় মিশাইয়া খাইতে দিবে । 

দেড় মাস বয়সের হইলে, ঘাসের সঙ্গে অল্প পরিমাণ আধা ভাঙ্গা গম, বুট, 

কিম্বা জৈ থাইতে অভ্যাস করাইবে। ৩মাস বয়সের হইলে উপরোক্ত খাদ্যের 

সঙ্গে কিছু খৈল খাইতে দিবে। বংদের খাদ্যের সঙ্গে কিছু লবণ ও অতান্প, 
গম্ধক খাইতে দিবে। ক্রমে ক্রমে ছুধের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া ভাতের মাড়ের 
পরিমাণ বাড়াইয়া' দিবে । শেষে ৬ মাস বয়সের হইলে ছুগ্ধ ক্রমে ক্রমে বন্ধ 
করিয়া দিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বুট, গম, দেওয়া বন্ধ করিবে। তখন কেবল খৈল 
ও ঘাস দ্িবে। কি পরিমাণ ছুধ ও খাদ্য দিতে হইবে তাহার কোন 

নিয়ম করা গেল না। বৎস যে পরিমাণ খাইয়া হজম করিতে পারে, তাহাকে 
পেট ভরিয়া সেই পরিমাণ থাইতে দিতে হইবে। অত্যধিক কিন্বা 

অত্যন্প. খাওয়াইবে না। সকলেই জানেন অধিক আহারে রোগ হয় ও 
অল্লাহারে শরীর ক্রমে অবসন্ন ও রুগ্ন হয়। ইউরৌপীয়গণ ভাতেরমাড়ের পরিবর্তে 
নিয়লিখিত জিনিষ প্রস্তত করিয়া ছুধের সহিত মিশাইয়৷ বসকে খাইতে দেন। 
পূর্বদিবদ /৯ সের জলে /১ সের তিসি ভিজাইয়! রাখিয়া দৈন, পর দিন প্রাতে 
পোঁয়! ঘণ্টা! জাল দিয়া ভালরূপ সিদ্ধ করিয়! পরে /* পোয়৷ ময়দা জলে গুলিয়া 
ত্র জাল দেওয়া তিসিতে মিসাইয়া নাড়িবেন, যেন হী তি্সি-২ও ময়দা জমাট 
বাধিয়া না যাঁয়। তার পর উহা বসের খাঁ্যরপে ব্যবহার করেন। এ দেশেও, 

ধররূপ খাদা বসকে দেওয়া! ধাইতে পারে। অনেকগুলি বম গো পালকের 
অনাবধানতা। বশতঃ মরিয়া যায়। তাহাদিগকে অত রাখা হয়। শীত'বা রৌদ্র 



৯৫৭ এ 
হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করার কোন বিধান করা হয় না। তজ্জন্য অনেক 
বম অকালে প্রাণতাগ করে। 

একবিংশ পরিচ্ছেদ । 

ববতুসতক্পসী ওঞভিপীালন। 

বৎসতরীগণকে খুব ভাঁলমতে খাইতে দেওয়া আবশ্তক। গাভীর ভ্তায 

তাহাদিগের রীতিমত আহারের বন্দোবস্ত থাকা আবশ্ক। এ খাদ্য দানের 
ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়। প্রচুর পরিমাণ উৎকৃষ্ট খাদ্য দান করিলে, 
গোঁগণের পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পাঁয়। যতদূর সম্ভব পুষ্টিকর খাদ্য বংসতরীগণকে 

প্রদান কর! কর্তব্য । বৎসতরীগণ স্কুল ও পুষ্ট হইলে ক্ষতিজনক হয় না। তবে 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন বৎসতরীগণের অতি বৃদ্ধি হইয়া ইহারা অকাল পক্কতা! 
প্রাপ্ত না হয়। ইংলগ্ডে এক এক জাতীয় গো, কি প্রকার মোটা, কত ওজন 
বিশিষ্ট হইবে, তাহাঁর একটি নমুনা ( মডেল ) গোঁসমিতি হইতে প্রস্তুত করা 

হয়। এ্রর্ূপ এক একটা মডেল (নমুনা! ) আমাদিগের দেশীয় উৎকৃষ্ট গোর 
জন্য স্থির করিয়া! লইলে, সেই মডেল অনুযায়ী ইহাদিগকে বৃদ্ধি করার জন্য চেষ্টা 
কর! যাইতে পাঁরে এবং যাবৎ বসতরী এ মডেল পর্য্যন্ত পুষ্ট না হয়, তাবৎ 

ইহাদিগকে পুষ্টিকর ও প্রচুর খাদ্য দেওয়া আবশ্যক । অত্যধিক স্থুল গাঁতীগণের 

ুগ্ধদানের শক্তি হস হইয়া যাঁয়, তজ্জন্য যাহাতে গাভীগণ অত্যধিক স্থুল না হয়, 
তৎপ্রতি যেমন বিশেষ দৃষ্টি, রাখা কর্তব্য, তেমন বৎসতরীগণও যাহাতে 

অত্যধিক মোটা ন! হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। ইভা স্থির নিশ্চয় যে, 
খাদ্যের উপরই গোঁজাঁতির উন্নতি নির্ভর করে। উত্তম আহার বিহার দ্বারাই, 

গে জাতির মূল্য বৃদ্ধি হয়। অনেকেরই এইকপ ভ্রম বিশ্বাস আছে যে, একটা 
উৎকৃষ্ট জাতীয় গে! পালে রাখিয়া দিলেই পালের গে! উন্নত হইবে। বস্তুতঃ 
উৎকৃষ্ট জাতীয় গো রাখিয়া, তাহাকে সাধারণ গোর স্তাঁয় অসতর্কভাবে ও অয্থে 
রাখা কদাচ কর্তব্য নহে। কোন উৎকৃষ্ট গো পালে আমিলে & গোটি পূর্বে 
যে ভাবে প্রতিপালিত হইত ও আহারাদি প্রাপ্ত হইত, ঠিক সেইভাবে তাহাকে 
আহারাদি দানে প্রতিপালন করা উচিত; এবং সমস্ত পালে আহার দান 'ও প্রতি- 
পালনও তন্রপই হওয়া আবশ্যক । এই নিয়ম প্রতিপালন করিলে গোজাতির 
উন্নতি অবশ্যস্তাবী। পালের বৎসতরীগর্ণের প্রতি গোপালকগণের সর্বদা চট্ষু 
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গ্লাখা কর্তব্য । যেন তাহার! ভবিষ্যতে গাভী হইয়! কোন প্রকারে ছুষ্ট গাভীর 

নায় আচরণ না করে। ছৃষ্ট গাভীগণ বাঁট ধরিতে দেয় না, লাথি দেয়, শিং 
দিয়া মারিতে আসে, এ সকল কদভ্যাঁস, শিক্ষার অভাব ঝা কুশিক্ষার ফল। 

বৎসের প্রথম শিক্ষা গোঁস্বামীকে ভালবাসা । ভীত না হওয়া, মালিক যদি 
বৎসগণের প্রতি ক্রুরভাব না! দেখান, তৰে বৎসগণ নিশ্চয়ই তাহার 'আঁদর ও 

মর উপেক্ষা করিবে না; বা তাহাকে দেখিয়া! ভীত হইবে না। যদি প্রাণ ভরিয়া 
বৎসগণকে নেহ ও আদর করা যায়, স্বহস্তে থাদ্য দেওয়! যাঁম, তবে বৎসতরীগণ 

নিশ্চয়ই সহজে বশীভূত হইবে । এবং ডাক দিলে অহ্লাদে নাচিয়া লেজটা 
উর্ধাদিগে উঠাইয়! মালীকের গায়ের উপর আসিবে, গ! চাটিবে মাথা দিয়া আহ্লাদ 

জাঁনাইবে। 
এই গ্রন্থকার তাহার নিজের গোবৎসগণ হইতে এই ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া 

থাঁকেন। এই গ্রন্থকাঁর দেখিয়াছেন যে, হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত 
বাবু তারা! কিশোর চৌধুরী এম, এ, বি এল মহাশয়ের একটি বংসতরী তাহার 
ডাক শুনিয়া, লেজ উঠাইয়া, তাহার গায় উঠিতে চেষ্টা করিত এবং ন্নেহে ও 
আদরে যেন গলিয়া পড়িত। গোগণ তাহাদিগের সুদীর্ঘকালের বশ্যতায়, অতি 

সহজেই অত্যন্ত পোষ মানে । পণ্ড জীবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া 
অতি শান্ত ও শিষ্ট হয়। এবং পাল নষ্ট কারক কদভ্যা সমস্ত ত্যাগ করিয়া 

সম্পূর্ণরূপে গৃহপালিত পঞুভাব প্রাপ্ত হয়। এই মহোঁপকারী কার্য্যের জন্য 
গোপালকের সর্বতোভাবে যত্র ও চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য। এই বাণিজ্যের 
ফল ও লাভ সুবৎস। গোস্বামীগণের দয়! মমতা মৃহুতা৷ হইতেই গোগণ এ সকল 

গুণ প্রাপ্ত হয়। 



চতুর্থ এ ॥ 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 

বাখান (87-) 
কেবল মথুরা, বৃন্দাবন, উত্তর ও দক্ষিণ গো গৃহের নাম স্মরণ করিয়! বসিয়া 

থাকিলে আর ভারতের শৃষ্ণ প্রায় নির্জীব গোজাতি ভারতে পুনর্জীবিত ও পুনঃ 
সংস্থাপিত হইবে না । ভারতের গে জাতির পুনর্জীবনের সহিত ভাঁরতবাঁসীর 

পুনর্জীবন নির্ভর করে। ভারতবাসীর দৈহিক, মানসিক, আর্থিক, থরমার্থিক উন্নতি, 
গোঁজাতির উন্নতির উপর নির্ভর করিতেছে । তাই ভারতবাসীর বদ্ধপরিকর 

হইয়া পুনঃ গোজাতি ও গোপ. জাতিকে পুন্জীবিত কর! অবঠ্ঠ কর্তব্য। 

এখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শূদ্র সকলে মিলিয়া গোপ হইয়া! গোজাতিকে ভারতে 

পুনঃসংস্থাপিত কর! কর্তব্য। বশিষ্ঠ ও ভূগুর স্তায় ব্রাঙ্ষণগণ গোপাঁলনের জন্ত 

প্রাণপাত করিলে, জনকাদি রাঁজধির ন্যায় রাজা, মহারাজ, ও জমিদারগণ 

পুনরায় গোপাঁলন ও কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিলে তবে ভারতে সীতাপ্ধপিণী 
লক্ষ্মী ভারতবর্ষকে পুনঃ লক্ষীন্রী। দ্বার বিভূষিত করিবেন। বৈশ্তধর্শা বণিক্বৃত্তি 
পরায়ণ ইউরোপীয়গণ গো পালনে তাহাদিগের সমবেত চেষ্টায় জ্ঞানবল, বুদ্ধিবল, 

অর্থবল নিয়োজিত করিয়াছেন। তাই আজ তাহাদিগের এই প্রভূত অর্থ বৃদ্ধি 
'হইয়াছে। তাই আজ তাহারা লক্ষাধিক মুদ্রায় একটি গাতী ক্রয় করিতে সমর্থ 

ও বান্ত হইতেছেন। 
একদিন ভারতে কার্ভবীর্্য ও বিশ্বামিত্র এক একটি গোঁর জন্ তদ্দিগের 

সমগ্র রাজত্ব দান করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গো-স্বামীগণ উপেক্ষা ও ত্বণায় 

তদ্দিগের গে! বিনিময়ে রাজত্ব লাভের প্রলোভন ত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন 

ইংলও আমেরিকা! ও অস্ট্রেলিয়ার গো-পালকগণ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা গো-সেবায় 
ব্যয় করিতেছেন। ইউরোপের রাজ! মহা'রাজগণ স্বীয় পরীক্ষিত গাভীর দুগ্ধ 

ভিন্ন অন্য গাভীর ছুগ্ধ পান করেন না। 
আমাদিগের স্বদেশবাঁদিগণ যাহার তাহার হস্তের দুগ্ধ, এমন কি ঘ্বৃত সারশৃন্ত 

বিলাতি প্রত্যাগত জমটি ছুদ্ধপাঁনে দুদ্ধপান-তৃষ্ণা নিবারণের ফিন্ৃম্বনা ভোগ 
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করিতেছেন। ইউরোঁপবাসীগণ হুগ্ধের সার ভাগ উঠাইয়। নিজেরা ভোগ করত: 
উহার উচ্ছিষ্ট অংশ চিনি সংচ্ষাগে জমাট করিয়া তাহা আমাদিগের দেশে 
পাঠাইতেছেন। সেই উচ্ছিষ্ট দীর্ঘকালের জমাট ছুগ্ধদ্বারা আমর! আমাদের 
শিশুদিগকে বাঁচাইতেছি ও আমর! দুগ্ধ পানের তৃষ্ণ নিবারণ করিতেছি। 

আমরা ছুধের দামে জমাট ছুধের চিনিটুকু পর্য্যস্তও ক্রয় করিতেছি। জমাট 
ছুপ্ধ মহিষের ভেড়ার, শুকরের কি কুকুরের তত্প্রতি দৃষ্টিপাত পর্য্স্ত করিতেছি 

না। জাতি সমাজ নিজ্জীব; কুস্তকর্ণের ন্যায় নিদ্রিত ; . মুখে দুগ্ধ বলিয়া যাহা 

ঢালিয়া দিতেছে, তাহ চক্ষু বুজিয়৷ পাঁন করিয়া দৈহিক ও মানসিকবল ও ধর্মমব্ল 

হাঁরাইতেছে। এই কুস্তকর্ণ উদ্ধোধিত হউক ; নচেৎ সোণার ভারত ছারেখারে 
চলিয়াছে। ভারতের পতন অবশ্ঠস্ভাবী। 

কৃষিবৃত্তি ও গোচারণকারীগণই আধ্য; তদিতর জাতি অনার্ধ্য বলিয়! 

ফথিত হইত। এখন আমরা আধ্য আর্ধ্য বলিয়া! চীৎকার করি। কিন্ত 
আমরা আধ্যাচার আর্ধ্যরীতি পরিত্যাগ করিয়া গায়ের ধূলি মাটি ঝাড়িয়া গে! 
তাড়াইয়। দিয়া আধ্য হইতে চাই। গো শূন্য হইয়া গোস্বামী হইতে চাই। 
গো-ধিহীন হইয়া গোত্রের গরিম! করিয়া বেড়াইতেছি। গোষ্ঠ নাই গোষ্ঠীর 
উন্নতির চেষ্টা করিতেছি। গে! ত্যাগ করিয়া গৌতমের শিষ্য হইয়াছি। 
গোঘাতী হইয়া গোবিন্দকে লাভ করিয়া গোলোকে বাঁস করিতে আকাক্ষা 

করি। গে! বিলোপ করিয়া গো-পালকে আরাধনা করিতেছি। 

আজও গোপাল এবং গৌতম বংশীয় বুদ্ধ, ভারতের অবতারগণের শ্রেষ্ঠ 
স্থান অধিকার করিয়। আছেন। এখনও ভারতে ভোম্লে ও গেইকুয়ার ঝা! গো- 
কুমারবংশ আধুনিক রাজন্যগণের উজ্জল নক্ষত্র। তবে কেন আর আমর! 
গো-পালনকে দ্বণা করি। গোপাঁলন দ্বণী করিলে ভারতবাসীর উন্নতির আশ; 

দূর পর্হত। যদি কোন ধড়া-চুড়াধারী ভগীরথ পাঞ্চ জন্ত ও যেণু 
বাঙ্জাইম়্! গোমুখীর গঙ্গা প্রবাহের বা গোমতীর পধিত্র নণিল প্রবাহের ন্যায় 
গে! প্রবাহ ভারতে পুনঃ প্রবাহিত করিতে পারেন, তবে আর্ধ্যবর্তে আধ্যবংশ 

পুনরায় জাগিয়া উঠিবে 

সমবায় সমিতি (0০9.0197861%5 50০860 ), স্বাপন মু তার 

বাথান বাঁ 19577 করিয়া গোপালন. আরম্ভ করা কর্তব্য।- তাহা হইলে 
আমদিগের সময় গর্বমেপ্ট এই সকল সমধায় সমিতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করিবেন। 
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ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গের প্রায় সর্বত্র এখন প্রতি টাকায় ৪1৫ পের ছুগ্ধ বিক্রয় 

হয়। ভারতীয় উৎকৃষ্ট গাভীর মূল্য ১৫*২ কি ২০০২ টাকা। যদি একটি 
গাভী ১০ মাসকাল পর্যান্ত প্রতিদিন গড়ে /৮ সের দুধ দেয়, তবে প্র গাভী 

প্রত্যহ ২২ টাকার ছুগ্ধ প্রদান করিবে। একটি গোর খাগ্য ও টাকার সুদ 
বাবত প্রত্যহ জোর ১২ টাক? ব্যয় ধরিলেও টাকার সুদ ও খাস্ছের মূল্য 

বাদ দিয়াও ১০ মাসে ছুগ্ধ বিক্রয় দ্বারা ৩০২ টাক লাভ দীড়াইবে ? যদি এ 
সময়ের বংসটির মূল্য ৩০২ টাক! হয় তবে মোট ৩৩৭২ টাফা গে প্রতি 

লাভ পাওয়া যাইবে। গাভীটিও থাকিবে। ইহার অধিক আর কি লাভ 

হইতে পারে ? | 

ইংলণ্ড, আমেরিক। ও ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলও প্রভৃতি স্থানে 
গোরুরমূল্য অত্যন্ত অধিক । তথায় ভৃত্য ও গো সেবকগণের বেতন, ভারত- 

বর্ষের গোরক্ষকের বেতন হইতে অত্যন্ত অধিক। তথায় খাস্য দ্রব্যের 

মূল্য ভারতবর্ষ হইতে অধিক, জমির খাজনাও অধিক । এ সকল স্থানের 

জার্সী, গারন্দী লিঙ্কলন সারায় লাল গাভীগণ হইতে ভারতীয় হিসার, মূলতান, 
সিন্ধু, মন্টগোমারী, জির, গুজরাট ও কথিওয়ার, গোগণ সযত্বে পালিত হইলে 
কোন অংশেই ছুপ্ধদান শক্তিতে ন্যন নহে। বিদেশা গোগণের ২৫ 

হইতে ৪* পাউও ছদ্ধে এক পাউও মাখন হয়, কিন্ত ভারতীয় গোর মান্র ১২ 

হইতে ২৪ পাউগ্ড হুপ্ধে এক পাউও মাখন হয়। মাখন উঠানের বায়ও ইংলও 

ও আমেরিকা হইতে ভারতে অল্প । ইংলগ্ডের এক পাউও যাঁখনের দাম ১শিলিং 

(১) বা ১ শিলিং দুই পেন্প। আমেরিকার &ঁ পরিমাণ মাথনের দাম ১২ হইতে 

২০ সেপ্ট (২) কিন্ত ভারতে এঁ পরিমাণে মাথনের মুল্য ১২ টাক বা ১০ সিক1। 

ইংলগ্ডে /৫ সের ছধের দীম ॥* আনা কি বড়জোর %* আনা ; বাঙ্গালায় এ 
পরিমাণ ছুধের দাম 9৭ আনা হইতে ১।০ সিকা পর্যন্ত হয়। ইংলগ প্রভৃতি 

স্থানে নানাপ্রকারে ব্যয়াধিক্য সত্বেও এ সকলস্থানে একটি বাথানে লক্ষ লক্ষ 
টাকা লীভ হয়। . তবে ভারতে, বঙ্গদেশে গোপালন লাভজনক হইবে না কেন? 

আমাদিগের দেশে বাথানের অভাবের প্রধান কারণ আমরা ব্যবসার বাণিজ্য 

বুঝিনা! বা! জানিনা । আমরা গোপালন ত্বণা করি, আমর! বৈশ্ঠবৃত্তি পরিত্যাগ 

(১) একশিলিং দ* বার আনার সমান । (২) এক সেপ্ট ছ্ই পয়সার সমান 

৯ 
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করিয়া দাঁসত্ব চাকুরী জীবনের সার কর্ম বলিয়া স্থির করিয়৷ লইয়াছি। 

রাখাল আমাদিগের দেশের নিরক্ষর, মূর্খ দ্বণ্য জীব। যাহাদের কোন প্রকার 
ব্যবসায় বুদ্ধি কি জ্ঞান নাই এখন তাহারাই গোপালনে নিুক্ত হইয়া থাকে । 

আমাদের দেশের শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্গণ কোন সাহেবের বাথানে ২০২ কি 

২৫. টাকা বেতনে দাসত্ব করিয়া হিসাব লিখিতে স্বীকৃত হইবেন; কিস্তু কেহ 

গোপালন বা বাথান খুলিয়া দধি, দুগ্ধ, ছানা, মাথনের কারবার করিবেন না। 

সাহেবগণ স্বীয়দেশ ছাড়িয়া প্রাচীন মহাদ্বীপের পশ্চিম উত্তর প্রান্ত ইংলগ 
হইতে দেশের মায়! ছাড়িয়া এ মহাবীপের পূর্বব দক্ষিণ প্রান্ত অস্ট্রেলিয়া 
কি নরমাংস ভোজী নিউজিলগ দ্বীপে গিয়া (১) প্রাণপাত করিয়াসেখানে বাথান 

স্থাপন করিয়া কোটা কোটা টাকার কারবার করিয়া ফেলিতেছেন। 

(৯) এসিয়া মহাদেশের দক্ষিণ পূর্বপ্রাস্ত হইতে অষ্ট্রেলিয়া ৩০০ হাঁজার 
মাইল দূর। নিউজিলও অস্ত্রেলিয়া হইতে ১০০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব কোণে 
অবস্থিত। 

আমাদিগের দেশে আসাম, কুমিল্লা, ত্রিপুরা, ঢাকার ভাওয়াল পরগণার 

ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর, রাঁজসাহি, বাকুড়1, মেদিনীপুর, ছোটনাগপুর, 

বৈদানাথ প্রভৃতি স্থানে নাম মাত্র জমায় ৭*০/ কি ৮**/ বিঘ! জমি পাওয়া যাঁয়। 

& সকল স্থানে ১** গে সংগ্রহ করিয়া যদি দেশীয় শিক্ষিতগণের বুদ্ধি ও 

পরামর্শে এক একটি বাথান খুলিয়া কেহ দধি, দুগ্ধ, ছানা, মাথন ও দ্বৃতের 

কারবার করিতে আরম্ভ করেন, যদি ইয়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গোপালন, 
গোজনন আরম্ভ করেন, তবে অচিরে ভারতে স্থুরভিগণের পুনঃ আবির্ভাব 

হইবে; এবং পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ ধন ধান্ত লইয়৷ লক্ষ্মী দেবী উপস্থিত হইবেন। 

(১) 17605170015 018) ৪ 02100 17994055890 31708 0৩ 

0800350 035101105-01 05 031550106 07800100679105 515 0080৩ 
69৩ ঠা96 0৬617000101 05 306217% 385 ০010100 55006157510 

121101116 না) 1010121 0025121108906 01 5:00 $/1)101) 111010090 

[19111 4 ০০09 1 08101 £&0 006 09211011050 1996 67915 ৪৫6 
1) 005 11018 01 09012115 81780909 1558 ০01 ০৪৮15 075 ৮৪18৩ ০1 

0 নও ০92)0050 ৪! 5, 3485০9০0০. 

১, 0৮01০075018 ০ 21 /611581001৩ ৬ 205. 
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তৎসঙ্গে অমৃত ভাগ হস্তে লইয়া ধন্বস্তরী ও পুনঃ ভারতে দেখা দিবেন) আর 
অম্লান মন্দার কুসুমের মাল! উদ্যোক্তাগণের গলায় দেবরাজ স্বয়ং পরাইয়! দিবেন । 
উদ্যোত্তাগণ ধন্ত হইবেন, সমগ্র ভারতবাসী ধন্য হইবে। আমাদিগের সবর্গাদপি 

গরীয়মী জন্মভূমি তাহাদিগকে স্ুপুত্র বলিয়া গ্রহণ করিবেন। 

কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে কয়েকটা বিষয় মনোযোগ করা আবস্তক | 

প্রথম পাশ্চাত্য দেশের বাথান (19817) পরিচালন বিষয়ে অধীত বা সম্পূর্ণ জ্ঞাত 

মার ও অভিজ্ঞ শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন। ভারতীয় গভর্ণমে্টের বাথানে 
বা ইংলগীয় কোন বাথানের সকল প্রকার কার্য ২১ বৎসর শিক্ষালাভ , 

করিয়াছেন, এমন লোক বাথানে নিষুক্ত হুওয়! আবশ্তক। বাথানের লোক 

পরিশ্রমী কর্মঠ এবং অতি সং হওয়া আবশ্তক। নিরক্ষর মূর্খের হাতে সম্পূর্ণ 
ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়! থাকিলে কার্ধ্য নষ্ট হইবে। মুর্খের অশেষ দোষ । 
দ্বিতীয়_-মুলধন। এই কার্যে মূলধন আবশ্তক। স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজ 

প্রতিবিঘা বার্ষিক | আনা জমায় হাজার হাজার বিঘা! জমি পত্তন করিতেছেন। 
৫1৭ ৰতমর জমা রেহাই পাঁওয়া যায়, ভূমি ক্রয় না করিয়া ২০।২৫ বৎসরের জন্ত 
কি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমি লইতে পাঁরিলে মুলধনের টাকায় প্রয়োজনীয়তা 

বহু পরিমাণ হাস হইয়া যাইবে । জমি ক্রয় করিতেই বিস্তর টাকার প্রয়োজন । 

১০্টী, ৫০টী কি অন্ততঃ, ৩০টি গো লইয়া কার্ধ্য আরম্ভ করিলে সত্থরই 

লাভ হইতে আরম্ভ হইবে। ১০৪*০1১২০০*২ টাকা লইয়াই কার্য্য আরম্ত 

করা যাইতে পারে । 

কিঞ্চিদধিক একশতাবী পূর্বে (১) অস্ট্রেলিয়ার ১ম গভার্ণর ৪টা গাভী ১টী 

বৃষ ও ১টী বৎস অস্ট্রেলিয়াতে লইয়া বাথান খুলিয়াছিলেন, এখন তথায় যে গো 
আছে উহার আন্মাণিক মুল্য ৫১৮৭৭৫০:*২ টাকা । বিস্তর গো ইতিমধো 
তথা হইতে পৃথিবীর নানা স্থানে প্রেরিত হইতেছে। বাথানটি উচ্চ ভূমিতে 
হওয়া আবশ্তক। খুব বর্যাতেও বাথান যেন শুফ থাকে, জলমগ্না না হয়। 

তজ্জন্য উচ্চ ভূমি নির্বাচন করা! আবশ্তক। বাঁথানের চতুর্দিকে জল নিকাশের 
জন্ত পরঃপ্রণালী (ড্রেন) থাকা আবশ্ঠক। গোগণের গোষ্ঠে চরাইবার জন্য 

বিস্তর জমি রাখা, প্রয়োজন। প্রত্যেক গোর জন্য রি ৭/ বিঘা জমি হইলে 

বথেষ্ট, ধ জমীর-৩ অংশ গোচরণের জন্ত, এবং বাকি ১-অংশ জমিতে কলছি, 

গম, যব, ভূটা! প্রভৃতি খাস্তশন্ত . জন্মান ;আাবশ্তক। গো চারণের তুমি 
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বাথানের সংলগ্ন থাক। চাই। বাথানটা সহরেরউপরে কি রেইলওয়ে নী 
নিকটে হইতে পারিলে ভাল হয়। 

বাথানের ঘরের নিকটই গোষ্ঠভূমি থাকা অবশ্ক। ছুর্ধহীন! গাতী ও 

বংদগুলিকে গোষ্ঠে ছাড়িয়া দিতে হয়। এ দেশের বাথানের জন্ত এ দেশী 

ভাল গোই উতকৃষ্ট। তবে বাথানে সর্বোৎকৃষ্ট গো রাখ! কর্তব্য । স্কটলগ্ডের 

আয়ারসায়ার গো ভিন্ন অন্ত কোন বিদেশী গো এই দেশের জলবাধুর 

উপযুক্ত নহে। দেশীয় গো যাহারা প্রত্যহ অন্ততঃ দশ সের ছুধ দেয় 

,এমন গো নির্বাচন করিয়া লওয়া আবশ্তক। ॥* মণ কি।৫ সের দুধের গো 

পাইলে অতি উত্তম হয়। কোন কোন গাভী ১০1১২ মাস এমন কি কোন 

কোনটা ১২ মাস পর্যান্ত দুগ্ধ দেয়। আবার কোন কোনটা ৬ মাসের অধিক 

ছুপ্ধ দেয় না । তবে উহার মধ্যে যত ভাল পাওয়া যায় ততই লওয়া উচিত। 

প্রথমতঃ একটু অধিক বায় হইবে বটে, কিন্তু শেষে ভাল ফল হইবে। গো 
ক্রয় করার উপরই বাথানের শুভাশুভ ফলাফল নির্ভর করে। 

বাথানের ভাল ছুগ্ধহীনা গাভীগণকে কখনও বিক্রয় করা উচিত নহে। 
কারণ একটা গো প্রসবের ৩।৪ মাস পরে গর্ভাধারণ করে এবং তারপর ও ৮1১০ 

মাস পর্য্ত্ত দুগ্ধ দেয়, কেবল ৩ মাস ছুগ্ধ শৃন্ত থাকে । আবার কোন কোন গো 

গ্রদবের ২৪ দিন পূর্ব্ব পর্য্যস্ত ছুপ্ধ দিয়া থাকে । এই কারণে নিজের গো 
বিক্রয় করিয়! পুনরায় অন্য গো ক্রয় করা সঙ্গত নহে । রিশেষতঃ যে সকল গো 

পুনরায় প্রসব করার অল্প পূর্ব পর্য্যন্ত ছুধ দেয় উহাদ্িগকে ত্যাগ করার কোন 

কারণ নাই। 

গোগণকে আদর করিলে তাহারা অতি সহজেই পোষ মানে । মালিক ও 
গোপালক প্রভৃতিকে চিনিয়৷ লয়, এই অবস্থায় পরিচিত গো ত্যাগ করিয়া অন্য 
গে! বাথানে আনয়ন করা উচিত নহে। বাঁথানের গোগণের থাস্ প্রত্যহ ঠিক 
নিদ্ধীরিত সময়ে দেওয়া কর্তব্য। ইহাদিগের ন্নানাহারী ও ব্যায়াম নির্ধারিত 
নময়ে হওয়া আবশ্তক। উহাদিগকে সর্বদা পরিষার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। 
ইহাদিগের গায় ময়লা ও কাদা যাহাতে না লাগে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা 
আবশ্তক। ইহাদিগের চাকর ও নির্দিষ্ট থাকা আবস্তক | ইহাদিগকে সর্কাদা 
দয়া মমতা ও স্নেহ করিলে তাহারাও তাহার প্রতি দান করিয়া থাকে । 

প্রত্যেক বাথানে নিজের ধাঁড় রাখিয়া গে দিগের গর্ততরক্ষা করান উচিত। 
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্ ষীড় বত উৎকৃষ্ট হইবে বৎসগণ তত উৎকৃষ্ট হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে 
যে, গোগণের উন্নতি ষাঁড়ের উপর নির্ভর করে, তজ্জন্ত যতদুর সম্ভব উৎকৃষ্ট বৃষ 

রাখা উচিত। প্রথম শ্রেণীর হিসার, কথিওয়ার, মণ্টগোমারী, গুজরাটী ও 

মুলতানী বৃষ হইলেই ভাল হয়। বাথানে সম্করগো উৎপন্ন করা আবশ্তক হইলে 
তদ্ধিধ্য় অন্তত্র উল্লেখ করা হইয়াছে । 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

পাশ্চাত্য জেস্ণেল বাথান্ন সম্মহ্ধীন্্ শিশ্সম্াবলী, 
_ নিয়ম পঞ্চাশ. 

১। বাথানের কর্তী, বাথান সম্বন্ধীয় যাবতীয় নূতন তথা সম্বলিত সাহিতা 

পাঠ করিবেন । 

২। গো, গোপালক, গোগৃহ ও গোশালার সমস্ত দ্রবোর পরিফার পরি- 

চছম়নতা সম্বন্ধে বাথানের কর্তার তীক্ষ দৃষ্টিরাথা কর্তব্য । 

৩। সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্থ লৌককে, গো ও ছুপ্ধ হইতে দুরে রাখিবে। 
৪1 গোশালায় কেবল গোই রাখা উচিত। গোশালার ভিটের নীচে বা 

গোশালার বীমের উপর কোন জিনিস রাখ উচিত নহে। 

৫। গোগুহে আলো, বায়ু, নর্দামার বন্দোবস্ত থাক! উচিত। 

৬। ভিজা, কদর্য্য শব্যায় গোদ্দিগকে শয়ন করিতে দেওয়া অনুচিত। 

৭। তীব্র গন্ধের কোন দ্রব্য গোশালায় রাখিবে না । গোময় স্তুপ গোশাল! 

হইতে দুরে ও আবৃত রাঁথা কর্তব্য) এবং শীঘ্র শীঘ্র গোময় গোমুত্র গো গৃহ হইতে 

দূর করা উচিত। 
৮। গোঁগুহে বৎসরে এক বা দুইবার চুণকাম করান উচিত | গৌমক় প্রত্যহ 

মাটি দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া উচিত। 
৯। গুকৃনা কি ধুলি যুক্ত থাঘ্য গো দোহনের পূর্বে গোকে আহারার্থ দেওয়া 

নি খা্ে ধূল! থাকিলে উহা! ধুইয়া দেওয়া উচিত । | 

৯৯1 গো দোহনের পুর্বে গোগৃহ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কতও বায়ু গফানিত 

করা ঠর । গ্রীম্মকাঁলে 'গোথুছের মেজেতে জল ছিটা ইয়া দেওয়া উচিত। 

১১। গোশালা ও বাথানের অন্ত যে স্থানে ছুগধ রক্ষিত ও নীত হয়, তাহ! 

সমস্ত গরিফীঁর পরিচ্ছন্ন হওয়৷ উচিত । 
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১৯২। বিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা বৎসরে এক বা ছুইবাঁর গোগণকে পরীক্ষা 

করান উচিত। 

১৩। কোন গো পীড়িত বলিয়া সন্দেহ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পাঁল 

হইতে দূর করা অবপ্ত কর্তব্য) এবং উহার দুগ্ধ ও দূর করিয়া ফেলিয়া দেওয়। 

উচিত। নূতন গোও নীরোগ বলিয়া নিঃসংশয় হইলে তাহাকে বাথানের পালে 
স্থান দিবে। | 

১৪। গো! দোহনের বা গোকে আহার দেওয়ার পূর্বে গোকে কথনও 

দৌড়াইবেনা ! ধীরগতিতে হাটাইয়া' দোহন ও খাণ্বস্থানে লইয়া যাইবে। 
১৫। কঠোর ভাবে তাড়াইয়া চীৎকার করিয়া গালাগালি দিয় কি বৃথা 

উৎপাত ঘটাইয়! গোগণকে উত্তেজিত করা অন্যায় । গোগণকে ঝড় বৃষ্টি কি 

শীতে বাহিরে রাখিবে না । 

১৬। তাহাদিগের খাগ্ধ হঠাৎ পরিবর্তন করা উচিত নহে। 

১৭। গোগণকে মুক্ত হস্তে খাদ্য দিবে। সদ্য (টাঁটুক1) সুখাদ্য দ্রব্য 

থাইতে দিবে। পচ! বা ছাতা! পড়া জিনিস কখনও গোগণকে খাইতে দিবে না। 

১৮। পরিফার, সদ্য তোল! প্রচুর পানীয় জলের বন্দোবস্ত রাখিবে ; বাসি 

বা অত্যন্ত ঠাণ্ডা জল গোকে খাইতে দিবেনা । 

১৯। গো গৃহে লবণ এমনভাবে রাখিয়! দিবে যেন গো ইচ্ছামত থাইতে 
পারে । 

২৪। পিয়াজ, বাঁধা কপি, মুলা ছি গোকে দোহনের অব্যবহিত পর 

ভিন্ন কখনই খাইতে দিবেন] । 

২১। গ্রাভীর সমস্ত শরীর সম্পূর্ণভাবে পরিষার করা উচিত, যদি পাঁলানে 

নিকটের রোম সহজে পরিষ্কার করিতে না পারা যাঁয় তবে এ রোম ছাটিয়া 
দেওয়া উচিত। 

২২। প্রসবের ২* দিন পূর্বের বা প্রসবের ৫ দিন পরের ছুগ্ধ ব্যবহার 
করা উচিত নহে। 

২৩। দোহনকারীর সর্ধপ্রকারে পরিফার পরিচ্ছন্ন থাকা আবশ্ক | 

গো দোহনের পূর্বে দোহনকারী তামাক ব্যবহার করিবে না। গো দোহনের 
পুর্বে তাহার হাত ধুইয়! ও গুকৃন! কাপড় দিয়া মুছিয়া গাভী দোহন করিবে । 

২৪। গো দোহনের পূর্বে দোহনকারী একখান! পরিষ্কার কাপড় ব্যবহার 
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করিবে । উহা! উঠাইয়া রাখিবে ও কেবল দৌহন সময়ে উহা ব্যবহার 
করিবে। ূ 

২৫। গোঁ দোহনের পৃর্ধবে উধঃটি ত্রাস করিয়া দিবে। একখানা ভিজ। 
গামছ। কি স্পঞ্জ-ঘার! মুছিয়া দিবে। 

২৬। শীস্তভাবে, ক্রতভাবে, পরিষ্কারভাবে সম্পূর্ণভাবে গো দোহন কর! 

কর্তব্য। গাভীগণ অনাবস্তকীয় গোলমাল বা সময় বায় ভালবাসেনা । প্রাতে 

বৈকালে ঠিক একই সময় ও একই প্রণালীতে গো দোহন আরম্ত করা উচিত। 

২৭। গাভীর প্রত্যেক বাটের প্রথম কয়েক টান ছুধ ফেলে দেওয়া কর্তবা, 

কারণ উহাতে জলীয় ভাগ অতান্ত অধিক। উহাতে কোন সার পদার্থ নাই। 

উহা! অন্ত ছুধের সহিত মিশিলে এ দুধও নষ্ট করিতে পারে ।- ( এদেশে এ ছুধ 

বাছুরেই খায় )। 
২৮। কোন গাভী দোহন কালে যদি রক্ত কি অস্বাভাবিক বর্ণের ছুধ 

বাহির হয়, তবে এ সম্পূর্ণ ছুধই ত্যজ্য। 

২৯। শুকনো হাতে গাভী দোহন 'কর! কর্তব্য। গাভীর ছুগ্ধ দোহকের 

ভাতে সংলগ্ন হওয়া উচিত নহে । 

৩*। গাভীদোহন কালে, বিড়াল, কুকুর কি অন্য কোন জন্ গাভীর নিকট 

থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। 

৩১। যদি কোন কারণে এককে+ড়ে কি অদ্ধ কে”ড়ে, ছুধে মাটি কি অন্য 
অথাগ্ত জিনিষ পতিত হয়, তবে এ হুধ কঙকাংশ ফেলে দিয়া অন্ত অংশ রাখিতে 

চেষ্টা করা অনুচিত । এঁ ছুধের সমস্তই পরিত্যজ্য। 

৩২। প্রত্যহ প্রতি গাভীর ছগ্ধ ওজন করিয়া উহার পরিমাণের হিসাব রাখ! 

উচিত । এবং অন্ততঃ সপ্তাহে একদিবসের ছুধে কত মাখন হয় তাহ! ওজন 

করিয়া উহার পরিমাণের হিসাব রাখা উচিত। 

৩৩। ছুধের যত্ব-_ 

প্রত্যেক গাভী দোহনের পর তৎক্ষণাৎ প্র গাভীর ছুধ গোগৃহ হইতে অন্য 

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উৎকৃষ্ট বায়ু পূর্ণ গৃহে লইয়া .বাওয়া কর্তব্য। ছুধের কেড়ে 

ভরিবার জন্ত অপেক্ষা করা উচিত নহে। 

৩৪। গাভী দোহনের পরই ফুীনেল, তৃলা কি ধাতু পাত্রের ছাক্নি দি 

ছুধ পরিষ্কার করিয়া ছেকে দেওয়া উচিত৷ 
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৩৫। গ্রো দোহনের পরই ছুধ ৪৩:৪৭ ও ঠা্া করা উচিত। যদি 
প্রক্রিয়া করার পাত্র তাড়াতাড়ি হাতে না! পাওয়া যাঁয়, তবে প্রথমতঃ ছুধ নির্বল 
বাযুপূর্ণ গৃহে রাখিয়। দিবে। যদি এ ছুধ জাহাজে চালান দিতে হয় তবে এ 

ছুধ ৪৫ ডিগ্রি, আর যদি সেই স্থানে বিক্রয় করিতে হয় তবে ৬* ডিগ্রি শীতল 
করা উচিত। 

৩৬। দৌহুন করিয়াই এ বাটের গরম ছুধ পাত্রে রাখিয়া একটু ঠাণ্ডা না 
হইলে পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত নহে। 

৩৭। যদি দুধের কেঁড়ের ঢাকৃনি না থাকে, তবে পরিষ্কার রন্ত্র কি মসারির 

নেট কাপড় দিয়া কেঁড়ের মুখ আবৃত কর! কর্তব্য । যেন কোন কীট পতঙ্গ 

উহাতে না পড়িতে পারে। 

৩৮। যদি প্র ছুধ গোদামে রাখিতে হয়, তবে উৎকৃষ্ট শুক অথচ লীতল 

বারুপুর্ণ গুহে একটা পরিষ্ণার ও সগ্ভ জলের চৌবাচ্চায় ঁ দুধের পাত্র বসাইয়া 
রাখা উচিত। ( চৌবাচ্চার জল প্রতাহ পরিবর্তন করা আবশ্ঠক ) ছুধ হইতে 

ক্রীম উঠাইতে হইলে ছুধ টিনের মন্থন যন্ত্র দিয়া মাখন উঠাইয়া ফেলান 
উচিত। 

৩৯। -বাত্রের ছুধ আবৃতস্থানে রাখা উচিত, যেন বুষ্টির জল ছুধের কেঁড়ের 

ভিতর না পড়ে । গরমের দিনে ঠাঁওা জলের চৌবাচ্চায় ছুধের কেঁড়ে রাখিয়া 

দেওয়া কর্তব্য। 
৪০ টাটকা ( সদ্য) দুধ, যে দুধ শীতল কর হইয়াছে, তাহার সহিত 

মিশ্রিত কর! অনুচিত। 

৪১ । ছুধ জমিয়া যাইতে দেওয়া উচিত নহে । 

৪১1 কোন অবস্থায়ই ছুধ নষ্ট না হয় তজ্জন্য দুধের সহিত কোন দ্রব্য 

মিশ্রিত কর! উচিত নহে। 
৪৩। উৎকৃষ্ট অবস্থায় ছুধ খরিদ্দারকে দেওয়া উচ্টিত। গরমের দিনে 

ছুইবার প্রাতে ও সন্ধ্যায়) দেওয়া উচিত । | 

৪৪ যদি ছুধ অপেক্ষাকৃত দূরতর স্থানে পাঠাইতে হা হয় তবে রি দেওয়া 

পাত্রে ভরিয়। পাঠান উচিত৷ 

৪৫। গরমের দিনে গাড়ীতে ছুধ পাঠাইলে দুধের কেঁড়ের খে ভিজা চাদর 
কি কেন্ভাস দিয়! ঢাকিয়! দেওয়া উচিত -. 
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৪৬। পান্র--বাথানের দুধের পাত্র সকল ধাতুময় পরিফার পরিচ্ছন্ন হওয়া 

উচিত। পাত্রের ভিতর যেন সর্ধবদ। পরিষ্কার থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। 
পাত্রগুলির সান্ধস্থানগুলিও যেন উত্তমরূপ.-জোড় দেওয়া থাকে । 

৪৭। দুধ বিক্রয়ের পান্রের ভিতর বাথানের কোন আবর্জনা রাখিবে না। 

ক্রিম তোলা ছুধ বা ছানার জলের পাত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। 
৪৮। ক্রিম তোল! দুধের পাত্র ও ছানার জলের পাত্র, বাথানে।প্থছিলেই 

৩ৎক্ষণাৎ পরিষ্কার কর! উচিত। 

৪৯। বাথানের এ সকল ধাতু পাত্র প্রথমতঃ ঈষদুষখ জল দিয়া ধুইয়া 
লইয়া পরিফারক ত্রব্য তণ্ড জলসহ মিশাইয়! এ জলে এঁ সকল পাত্রের ভিতর 

বাহির ত্রাস দিয়া ঘসিয়া পরিফার করিবে) তারপর অত্যুষ্ষ জল বা জলীয় 

বাপ দ্বারা পাত্রগুলি ঝলসাইয়া লওয় কর্তব্য । সর্ব! পরিষ্কৃত জল ব্যবহার্য । 

৫০। পাত্রগুলি প্র রূপে ধুইস্সা উপুড় করিয়া! পরিষ্ষার বায়ু পূর্ণ স্থানে 
স্য্যোতাপে রাখিয়া! পাত্রগুলি গুকাইয়া ওয়া উচিত। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
(গোষ্ঠ বা পোঙালণ ভুুষ্টিন ) 

তারতে গে গ্রাসের বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে । ইহাতে গবর্ণমেপ্ট 
রাজা, মহারাজ, ও ধনকুবের গণের বিশেষ মনোষোগ আকৃষ্ট হওয়া 

উচিত। ভারতীয় প্রজাগণ গোষ্ঠ ভূমির কিছুমাত্র প্রয়োজনীয়ত! উপলব্ধি 
করে না; বা তাহাদের গোগণ অনাহারে ব৷ অর্ধাহারে গ্রাণত্যাগ করিতেছে, 

তাহাতে তাহাদের জক্ষেপ মাত্রও নাই। গোগণকে গৃহ প্রাঙ্গণে, বা রাম্তার ধারে 

আবন্ধ করিয়! রাখা হয় । পার্শ্ববর্তী ধান্ত বা অন্ত কোন শন্ত ক্ষেত্রের দিকে উহারা 

লোলুপদৃষ্টিতে চাহিয়া! থাকে । তাহাদিগের জন্য খাওয়ার কোন বন্দোবস্ত নাই, 
ব্লিলেই চলে । তাহার ফলে গোগণ অস্থিচন্দ্ন সার হইয়াছে, এবং উহারা এত 

ুর্ব্বল ও. অকাল পন্ক ষে, তাহাদের দ্বারা কোন প্রকার পরিশ্রমের কাজ হয়, এরূপ 

আশা! নাই। . বর্ষে, বর্ষে, দেশে এত গো-হানি হইতেছে যে, প্রজাদিগের জমি 
চাঁষ কর! অসম্ভব হইয়াছে । কোন কোন স্থানে প্রজাগণ অনায়াসে তাহা 
দের খাজনা আদায় করিতে, বা পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে না। 

গোচারণ মিরার জন আইন প্রণয়ন করা! কর্তব্য হইয়া উঠছে এই 

২২ 
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সকল কার্যে আইন প্রচলন কর! যদিও অত্যন্ত লজ্জাজনক, তথাঁপি নিতান্ত ছঃখের 

সহিত লিখিতে হইতেছে আইন প্রচার ভিন্ন আমাদিগের আর চৈতন্যের আশা 

নাই। গোষ্ঠ ভূমির জন্ত জমিদার এবং রায়ত উভয়কেই আইন দ্বারা বাধ্য 
করিয়া গোচারণ ভূমি রক্ষা করা উচিত। গ্রত্যেক গোর জন্য অন্ততঃ এক 

বিঘা জমি গে গ্রাসের জন্য রাখ! কর্তব্য । যাঁদ কোন গ্রামে ২*শত গো 

থাকে, তথায় অন্ততঃ :** শত বিঘা! জমির গোঁষ্ঠ থাক উচিত। প্রতোক 

গৃহস্থৃকে তাহার যত গো আছে, তাহাকে অন্ততঃ ততবিঘ! জমি গোঁচারণ 

ভূমি শ্বরূপ রাখার জন্ত বাধ্য করা আবশ্তক। জমিদারগণের & জমির জন্য 
সামান্ত থাজন। লওয়া বিধেয়। ক্ষেত্রস্বামীকে প্র স্থানে গোষ্ঠ ব্যতীত অন্য 

কোন কার্য্যের জন্য ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত নহে, জেলার ম্যাজিষ্রেট 

অথব! কোন ডিপুটি মেজিষ্ট্রেট পর্চাইতগণের দ্বার গ্রামে কোন জমি ও কত জমি 

গোষ্ঠ স্বরূপে থাকিবে স্থির করিয়া দিবেন। 

দেশীয় ধনিগণ তীহাদের গোর জন্য ঘাঁস ক্রয় করেন বটে, কিন্তু ঝাঁচা 

ঘাস ক্রয় করা অতি ব্যয় সাধ্য ও ছুশ্রাপ্য। গোচারণ ভূমি থাঁকিলে গো 

খাগ্ের ঘাস চাষ করা যাইতে পারে। উহাতে ঘাস খরিদকরা অপেক্ষা স্থলে 

ঘাস পাওয়া যাইবে, অথচ সংবৎসর গোগণ কাঁচা ঘাস খাইতে পারে। 
গ্রাম্য গোর জন্ত প্রতি গোরুতে অন্ততঃ ১ বিঘা জমী হইলেও উহাকে কোন 
প্রকারে প্রাণে, বাচাইয়া রাখা যায়। 

তবে উৎকৃষ্ট গোর আহারের বন্দোবস্ত করিতে হইলে ৩- বিঘা! জমীর 
আবগ্তক। ইংলগ্ডের কোন কোন গোপালকের মতে গোপালকের সংসারের 

সর্বপ্রকার খাদ্যের জন্য প্রতি গোঁকতে ৭ বিঘা জমি রাখা আবশ্তক। 
কাহার কাহারও মতে ভূমিতে খাদ্য উৎপাদন করিয়া তদ্বারা গোপালন 

কর! উচিত। কাহার কাহ।রও মতে এ জমীতে গিনি গ্রভৃতি ঘাস রোপণ 
করিয়৷ তদ্বারাই, গোপালন করা উচিত। এবং কাহার -কাহারও মতে ছুই 

বিঘাতে ঘাস করিয়া বক্রি ৫ বিঘাতে মাসকলাই প্রভৃতি গো খানের জন্ত শস্য 
উৎপাদন কর! উচিত। তাহাতে ঘাস, শন্য, খড়, কুট! সমন্তই পাওয়া যাইতে 

পারে। গ্োষ্ঠ ভূমি পতিত ফেলিয়া রাখা উচিত নহে ।' ৪1৫ বত্সর পর 
পর গোষ্ঠ ভূমির আগাছ' সমূদয় সমূলে উৎপাঁটন পুর্বক চাষ করিয়া গোবর 
ও অন্ত সার দেওয়া! উচিত। গোষ্ট ভূমির জল নিকাঁশের বন্দোবস্ত থাক! 
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উচিত। গোষ্ঠ ভূমিতে জল নিকাঁশের সুবিধা থাকিলে এবং সময়, সময় 
চাষ করিয়া সার গোবর দিলে কখনই গোঘাসের অভাব হয় না। দুর্বা ও 
ূর্বাজাতীয় চালিয়! ঘাস গোঁগণের জন্য অত্যন্ত উপকারী এবং পুষ্টিকর খাচ্চ.। 

জমি চাষ করিয়া তাহাতে দুর্বা ঘাস ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া ছড়াইয়া 
দিলে ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট দূর্ধা ঘাস জন্মিতে পাঁরে। বিলাতী লুসার্ণ ও 

ক্লোভার ঘাস আমাদের দেশের গাভীর পক্ষে উপযোগী নহে। কাহারও 
কাহারও এরূপ ধারণা যে লুসার্ণ ও ক্লোভার ঘাস খাওয়াইলে আমাদের গো 

বিলাতী গোর মত ছুগ্ধ দিবে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম ধারণা । এ সকল ঘালে 
আমাদিগের দেশী গাভীর রক্ত গরম হয়। এবং এ সকল ঘাসে গাভীর ছুগ্ধ 

গুকাইন্গ( যাঁয়। তবেষঁড় ও বংসতরীকে প্র ঘাঁস দেওয়া যাইতে পারে। 
জার্ম্েনী দেশেও বিস্তর গৌচারণ মাঠ আছে। ১৮৯৩ ও ১৯০০ সনের রিটার্ণ 
দৃষ্টে জানা যায় জার্মান দেশে শতকরা ৯১ ভাগ জমী উর্ধরা, অবশিষ্ট ৯ ভাগ 
অনুব্বরা । জার্মান দেশে ৬৫১৯৯৫৩০ একর জমী চাষ হইয়াছিল তাহাতে 

নানাবিধ ফসল ও আঙ্গুরের চাষ ছিল। ২১৩৯৭৩০০ একর জমীতে ঘাস, 
গোচারণ মাঠ, ও স্থায়ী গোষ্ঠ আছে। ৩৪৫৬৯৮০০ একর জমী বৃক্ষ ও 

জঙ্গলাকীর্ণ। ১২৩৮৩৩৯০ একর জমী অন্তান্ত প্রকারে পতিত । 

ইংলও, স্কটলও, ও আরলেগু প্রভৃতি যে সকল দেশে জমির মৃল্য অতান্ত 

অধিক, সেখানেও বহু পরিমাণ স্থায়ী গোচারণ ভূমি আছে। উহাতে 
গোগণ বারমাঁস চরিয়া বেড়াইতে পারে । ইংলগ্ডে মোট ৩২৫৯০৩৫৭ একর 

জমীর মধ্যে জলাভূমি ও পার্বত্য প্রদেশ ভিন্ন ১০০৯৬০৯৫ একর জমী স্থায়ী 
গোচারণ ভূমি ম্বরূপ নির্দিষ্ট আছে। ওয়েলস্ প্রদেশে ৪৭৩৪৪৮৬ একর জমির 
মধ্যে প্ররূপ জলা ও পার্বত্য ভূমি বাতীত ১৫২৭৫৩৪ একর স্থায়ী গোচারণ ভূমি 
আছে। স্কটুলণ্ডে মোট ১৯৬৩৯৩৭৭ একর জমির মধ্যে ১১১২২৬৯ একর 
জমী স্থায়ী গোচারণ ভূমি। এতত্বাতীত তথায় আরও ৪৯%৭৮৯৪৪ একর 
অনাবাদী পতিত জমি আছে। মানব দ্বীপে (1156 06 1121) ) ১৮০০০ 

একর জমির মধ্যে ১৬৮৬০ একর জমি স্থায়ী গোচারণ ভূমি । এবং তথায় আরও 
৯৫৪৬৩ একর জমি অনাবাদী পতিত আছে। | | 

এতস্থারা দৃষ্ট হয় যে, ইংল ও ওয়েল্সে ১ অংশের অধিক জমি, মানব 
দ্বীপ ও আয়্লগের অর্ধেক ভূমি '্থাক্ী গোচারণ ভূমিরূপে নির্দিষ্ট আছে। 
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'আয়ল্ডের সমন্তভূমির -. অংশ, স্বটলণ্ডের ₹- অংশ জলা! ও. পার্বত্য ভূমি 

বলিয়া পতিত । থ্েটকরটেন দ্বীপ পুপ্রে মোট ৭৭৪৯০০০ একর জমির মধ্যে 
৪৬৪০০০০০ একর ভূমিতে গোথাদ্ক ঘাস জন্মে এবং ২৩৭৯০০০*০ . একর 

স্থারী গোচারণ তূমি আছে । অবশিষ্ট জমি সমস্তই জল! ও পার্বত্য ভূমি । 
ইংলগ্ডের ন্যায় সুইজারলেও্, হলেও প্রভৃতি ইউরোপের সমস্ত রাজ্য এবং 

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলাঁগ প্রভৃতি দেশে এত 

গোচারণ ভূমি গোচারণের জন্য নির্দিষ্ট আছে যে, এঁ সকল দেশকে এক 

একটা গোষ্ঠ বলিলেও অততযুক্তি হয় না। 
আমেরিকার যুক্তরাজ্য সমূছ্ে বিশেষতঃ টেক্সাস্ প্রদ্দেশে লিভিংক্টোন্ 

কাউট্টিতে এল গুলিভান নামক একজন গোপালকের ৮ মাইল দীর্ঘ ৮ মাইল 
প্রস্থ একটা গোচারণ মাঠ আছে। এর স্থানে উক্ত সাহেবের ৩২টা বাথান 

আছে। প্রত্যেক বাথানে এক এক জন কাণগ্ডান ও ২. জন লেপ্টেনেণ্ট ও 

সমস্ত বাথানের উপর এক জন কমেগার ইন্ চিফ্ নিযুক্ত আছে। সেই 
দেশে কি পরিমাণ স্থান গোচারণ জন্য পতিক্ত আছে এবং সেই সকল দেশের 
লোকেরা! কি পরিমাণ গোপালন করে তাহা দেই দেশের একটী জিলার গো 

পালকের নাম, তাহাদের পোষিত গো সংখ্যা দৃষ্টে সহজে অনুমতি হইতে 

পারে। উপরোক্ত টেকসাস্ প্রদেশের প্রসিদ্ধ গোপালক জন হিটসন্ সাহেবের 
৫৯,০০০ পঞ্চাশ হাজার, জন চিস্ল্ সাহেবের ৩,০০০ ত্রিশ হাক্গার, কগিন্স্ 

এড পার্কের ২০,০*০ বিশ হাজার জেমস্ ব্রাউন সাহেবের ৯৫,০০০ পনর 

হাজার বরার্ট শ্লোন্ সাহেবের ১২০০* বার হাজার, চিপ্ বিভার্স্ সাহেবের 
১৯০০০ দশ হাজার, মার্টিন চাইন্ডারস্ সাহেবের ১০,০০০ দশ হাজার 

উইলিয্ম হিটসন্ সাহেবের ৮*** আট হাঁজার, জনসন সহেবের ৮০** হাজার 
জর্জ বিভার্স সাহেবের ৬০** ছয় হাজায় গো আছে। সমস্ত টেকসাম্ 

প্রদেশে ৪*১০০*০* চক্লিশ লক্ষ গো আছে। সেই গকন দেশের অনুপাতে 
আমার্দের দেশের গোসংখ্যা যে কত কম তাহ ৪ অন্থমান করা যাইতে 
রিং (৯) 

ঠা 

(৯) 170 075 0071৩ 968155. | 0157৩ 916 ৩৪5 (8068 11) 8১৪! 
০০001)177 00150 00 0৪0৩ 1819116. [176 ইত ০011 11901)6। 
015০0815108: 01. (8107106 10 00৫ ৬556) 07677601808 ধু ॥. 
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নিউজিলেগ্ডে ৬৭৩৪০৪৭০৬৪০ একর জমি। তম্মধো ২৭২০০ একর জমি 

গোচারণের জন্য নিদ্ধি্ট আছে। এতদ্বতীত অনেক স্থান জঙ্গলাকীর্ণ বলিয়া 

পতিত। আবাদী জমিরও অধিকাং ংশ স্থানে ঘাস রোপণ করিয়। পণ্ড খাস্কের 

বাবস্থা করা হইয়া থাকে ।* 

ভারতে যথেষ্ট গোষ্ঠ ভূমি ছিল। সমস্ত ভারতবর্ষকে একটি প্রকাণ্ড গোষ্ঠ 
ভূমি বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। 

গোচারণ ভূমি না রাথিলে গোরক্ষা হইতে পারে না। এই অধঃপতিত 

জাতির এক দিন এই জ্ঞান ছিল। সংহিতাকারগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহধি মনু বিধান 
করিয়া ছিলেন যে গ্রামের চতুর্দিগে শত ধনু অর্থাৎ চারি শত হস্ত স্থান 

৯০০১১০৯০০৭১, গোগ্রাসের জন্য রাখিয়া গ্রাম স্থাপন করিবে । নগর স্থাপন 

59111211085) 17 11511025007 00010) 11110015) 2 লি 8 

(61211) 07115530085 ০0112111115 40,960 80168 (64 5০061015, 

(০৮101751 501/6)), 11715 01550 27162 15 5001151050 1000 

32 90105011280 80155 ৪801), (80 লি 0185 85105065117 2100 

915 200 59০01701150 57081692811] 01051 05 ০017001 ০ & 
(001010810061-11500151, & & এ 

রঃ খ ঝ ক ০ চে 

51651010606 019 1171107605৩ 5081৩ 17 1101) ০8005151511 15 
০814150 01) 1) 06585, 10155198650 0080 21701506181 ০8606- 

1715615 ৪1৩ 00101) 1716501)) 91১0 1185 500০০910680 ০0 ০৪611০, 11. 

11710 [7100501)) 10 185 8০9০০0, 06016 4068%615 60০0০, (০1)৪$, 

[২৩৪৬০1৪, 10,0০০, 1817069 010%1 16000। 0১ 1, 101115017) 8০০০, 
[২০০৩ 91081)3) 1200০0১ 009561175 8170 28115 20,000, 1810 

0111015, 10০০০ 810 01) 01359190117) 30,000. 117৩ 6716 

10010196700 0860] 0%/1760 1) 16583 13 1792115 40,0০০০০, 

(744 11200017810+5 ০90৬) 511950 8110 13691 70829 194 217 

795.) | 
* [172 8152. 01 0116 00177110101) 15 1047 চা 50915 0)1169, ০01 

670949640 ৪০155 01 %111101) 2809009০00০ ৪০1৪ 850101 19170 0 

27290000 ৪0159 085£0:21] 18170. 

(722 568170510 05019050৩৪8 ০৫ 110061) 887001811৩ ঢ্র৩ 
88, ৬০17৩ 9), : 
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হইলে তাঁহার ত্রিগুণ স্থান নগরের প্রত্যেক দিগে গোগ্রাসের জন্য রাখিয়া দিতে 
হইবে। এই গৌঁগ্রাসের জন্য নির্দিষ্ট ভূমির নিকটবর্তী ভূমিতে ভূম্বামী শস্ত বপন 
করিলে তাহা অতি উচ্চ ঘন ছিদ্রযুক্ত বেড়া দিয়া রক্ষা করিবে। বেড়া উচ্চতায় 

এরূপ হওয়া চাই যে, উদ্র ও তাহার উপর দিয় শস্ত দেখিতে না পায়। ছিদ্রও 
এত ঘন হইবে ষে, শুকর বা কুকুর উহার ভিতরে মুখ প্রবেশ করাইতে না 

পারে। যদি ভূম্বামী এরূপ বেড়া না দেয় তবে গোগণ এ ফসল খাইলে গোরক্ষক 

কোন প্রকারে দপ্তনীয় হইবে না । (১) 
যাজ্ঞবন্ধ্য ও গোঁচারণ ভূমি রক্ষার বিধান করিয়! ছিলেন । 
উশন! সংহিতায় ও**********: পর্বত অরণ্য সর্ধসাধারণের বলিয়া নির্ধারিত 

আছে। 

গোঁচারণ ভূমিকে ৪ ভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে । 
(১) উৎকৃষ্ট শস্যের ভূমি চাষ করিয়া উহাতে গ্োগ্রাসের - উপযোগী 

গিনি-- প্রভৃতি বিলাঁতি ঘাসের কিম্বা আমাদিগের দেশী দূর্ব্বা,.....চাঁলিয়া 

(১) ধন্ুশতং পরিহারো গ্রামস্ স্তাৎ সমস্ততঃ 

সম্যাপাতাস্ত্রয়োবাপি ব্রিগুণো নগরস্ত তু 

তত্রাপরিবৃতং ধান্তাং বিহিংস্যঃ পশবো যদি 

ন তত্র প্রণয়েন্দগ্তং নৃপতিঃ পশুরক্ষিণাম্ 
বৃত্তিং তত্র প্রকুবর্বাত যামুক্ট্ো ন বিলোকয়েৎ 
ছিত্রঞ্চ বারষেৎ সর্ব শ্বশৃকরমুখানুগম্। 

মন্ুসংহিতা অষ্টম অধ্যায়। 

ধন্থুশতং পরীনাহোগ্রামো ক্ষেত্রাস্তরংভবেৎ 

দ্বেশতে কর্কটন্ত স্তান্নগরস্ত চতুঃশতং। 

২ অঃ ১৭০ হ্ৌ-।' যাঁজ্ঞবন্ধ। 
গ্রামেচ্ছয়৷ গোগ্রচারে তূমিরাজবশেন বা । 

২ অঃ ১৬৯ শ্লো।  যাল্ঞবন্ধ্। 
_.. আটব্যঃ পর্বতাঃ পুথ্যানতীর্থ ্তায়তনানিচ। 

৮" সর্বাণ্যস্বামিকান্যাহর্নহিতেষু পরিগ্রহঃ ॥ 

৫ অঃ ১৬ শ্লো। উপনা সংহিতা । 
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প্রভৃতি জন্মাইয়া গো জাতিকে খাইতে দেওয়ী যায়। এই সকল ঘাস ২৩ 
মাস পর পরই কাটিয়৷ লইবাঁর উপযোগী হয় এবং উহাতে গোগ্ণকে টরাইতেও 
পার! যায়। 

(২) চাঁষ না করিয়াও উহাতে গোচারণ করা যায়, কিন্তু তাহাতে তত ফল 
পাওয়ার আশ! নাই। ভূমির মধ্যে যে সকল সার পদার্থ আছে, পুনঃ পুনঃ 
উহা ঘাসে পরিণত হইলে ভূমিতে আর সেই সার পদার্থ তত অধিক 
পরিমাণে থাকিতে পারে না। ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া যায়। তজ্জন্য ভূমি চাষ 
করিয়া! এ ভূমিতে সার দিলে যে ঘাস জন্মিবে তাহা পণ্ড শরীর রক্ষার জন্য 
অত্যন্ত উপযোগী হইবে। অস্থি চূর্ণ সার ক্ষেত্রে ব্যবহার করিলে ভূমিতে 
যে ঘাস জন্মিবে তাহা পণ্ড শরীরের অত্যন্ত উপযোগী হইবে। 

অস্থিতে নিয়লিখিত পদার্থ আছে $-- 

লাইম ... ৫১ ভাগ 

মেগ্োসয়া 2 2 

ফস্ফকরিক এসিড ,*. ৩৮১) 

কার্ধলিক এসিড ... ৪'৫ ১) 

অন্তান্ পদার্থ ... ৪*৫ 

১০০. পদার্থ 
হাড়ের গু'ড়াঁও তাহার অর্ধ পরিমাণ ডাইলিউটেছ সাল্ফরিক এসিডের 

সহিত প্ এসিডের চতুণ্ডণ জল মিলাইয়! ২ দিন স্থির ভাবে রাখিয়া দিলেই সুপার 
ফস্ফেট তৈয়ার হয়, উহা উৎকৃষ্ট সার। ম্থপার ফক্ষেট ১ ভাগ ১*০ ভাগ জলে 
মিলাইয়া' জমিতে ছিটাইয়! দিলে পর উহাতে বন্থ পরিমাণ ঘাস জন্মিবে। 

(৩) জলাভূমি হইতে আবর্জনাপুর্ণ পচা জল বাহির করিয়া! দিয়া উহাতে 
গোয়ানে! নামক সার দিলে উহাতে উৎকৃষ্ট পণ্ড খাদ্য ঘাস জন্মিতে পারে । প্র সার 
স্বভাবতঃ অত্যন্ত উত্তেজক । ভিজ! ও স্তাত স্তাতে জমির জন্তই উহা! উৎকৃষ্ট 
বলবান উর্ধর! ভূমিতে এই সার দিলে ঘাসের গোড়া! পচিয়া যাইবে। জিপ্সাম্ 
(0).091)) নামক সাঁরও ঘাসের জমির জন্য উৎকৃষ্ট । 

(8) পাহাড় জমিতে নালা কাটিয়া রা গোচারণের মাঠ রূপে পরিণত কর! 

যাইতে পারে। 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
গোগশেক পান গু তলহাল্। .. 

গোঁগণের পানীয় জল ও আহাধ্য দ্রব্য-দানের সময় ও পরিমাণ নির্দিষ্ট থাক! 
অত্যাবপ্তক। কারণ আহারের সময় ও পরিমাণের এ দিগৃ ও দিগ্ হইলে, 
গোগণের স্বাস্থ্যের হানি হয়। বিশেষত; দুগ্ধবতী গাভীগণের ঁ সব অনিয়মে অতি 

সহজেই ছুগ্ধদানশক্তির ব্যাঘাত জন্মে। ইহাদের খাওয়ার স্থান ও খাস্ছ দ্রব্য 
দেওয়ার লোকের পরিবর্তনেও ইহাদিগের দুগ্ধ দানের হাস হয়। তাহা লক্ষ্য 

করিয়! ইহাদিগের ভোজনের সময়, পরিমাণ ও স্থান নির্দিষ্ট থাকা ভাল। গো- 

গণকে বেলা ৯টায় ও সন্ধ্যার পর এই ছুইবার ছুইটি পূর্ণাহার দিয়া প্রত্যুষে 

শশ্তাহার ও মধ্যাহ্নের পর মাঠে চরিতে দিলেই ভাল হয় । 

ষাঁড়, বলদ, গাভী বৎসতরী, বন্ধ্যাগাভী দুগ্ধহীনা গাভী ইহাদিগের প্রত্যেকের 
ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের খাদ দেওয়া বিধেয়। এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ষাঁড়, গাভী 

ইত্যাদির ভিন্ন ভিন্ন রূপ থাগ্ভের পরিমাণ লিখিত হইয়াছে। 
গোগণ £অতি তৃষ্ণাতুর জীব, ইহাঁদিগকে অক পূর্ণ করিয়া পরিষ্কার শীতল 

জল পান করিতে দেওয়! বর্তব্য। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
গো-্গ্রাস 

(গিনি ঘাসের চাষ ) 

এ দেশীয় গোগণের খাদ্ভের বিশেষ উপযোগী বিলাতী ঘাস । দোয়াস মাটাতে 
এই ঘাস ভাল জন্মে। ইহা বীজও শিকড় উভয় হইতেই উৎপন্ন হয়। বীজ 
হইতে উৎপন্ন করিতে হইলে, বীজ বুনিয়া চারা করিয়! ধর চার! অর্ধ হাত 
পরিমাণ ল্ঘা হইলে ক্ষেত্র চাষ করিয়া, ও জমি পাইট করিয়! গোবর সার দিয়া 

৪1৬ অঙ্কুলি অন্তর, অন্তর গর্ত করিয়৷ সারি করিয়। লাগীইতে হয়। ফাল্তন 
চৈত্র মাসে ক্ষেত্রে চাষ করিয়! বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে গোবর দিয়া বর্ষাকালে ঘাস 

রোপণ করিতে হয়। শীত ও শ্তরীপ্ষকালে রোপণ করা যায়, তখন রোপণ 
করিলে জমিতে জল সেচন করা আবগ্ক। এ প্রণালীতে শিকড় রোপণ ক্র. 

যাইতে পারে। ঘাঁন বড় হইলে উহার, নিয়নভাগের একভাগ. রাখিয়া উপরদিগের 
তিনভাগ কাটিয়া, আনিয়া গোকে দিতে হুয়। গিনি ঘাস. একবার. লাগাইরে 
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অনেক বৎসর থাকে । নীচের দিগে যে একভাগ থাকে উহ্বাই হইমাস অন্তর 
পুনরায় কাটিবার উপযুক্ত হয়। এইরূপে একবিধ! জমীতে এক বলয়ে 
নযনাধিক ২** মণ গিনি ঘাস জন্মিতে পারে । 

| (কাঁসাবার চাষ ) 
গ্রীষ্ম প্রধান দেশের উপযোগী আর একটা উৎকৃষ্ট গো খাগ্ধ দ্রবা পাওয়া 

গিয়াছে।  উষ্তা শু'ঠ জাতীয় গাছ। দৌয়াস মাটী কাসাব! চাষের উপযুক্ত বটে, 
গিনি ঘাসের শিকড়ের মত ইহার মুলগুলি রোপণ করিতে হয়। ৮1১ মাঁস 

পরে মূল তুলিবার উপযুক্ত হয়। এ মূল হইতে পালো প্রস্তুত হয়। উহা 
গোগণের অততযুতকৃষ্ট খাগ্। কাসাবা হুই প্রকার, মিষ্ট ও তিক্ত। তিজগুলি 
৪ পোড়াইল়্া লইলে থাস্ত যোগ্য হয়। 

ক্লোভার লুসার্ণ, সেইনফার্ণ, মেডিক, রিয়াীনা, আল্ফাআল্ফা, প্রভৃতি বিলাতী 

ঘাসের বীজ ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। উহা! লাগাইলেও দেশে গোথাগ্ঠ 
ঘাস বিস্তর জন্মিতে গাঁরে। ক্লোভার ঘাস অত্যন্ত পুষ্টিকর, তবে ক্লোভার ঘাস 

রীতিমত চাষ করিকা! হাড়ের গুড়া সার দিয়! লাগাইলে অত্যধিক পরিমাণে 
উৎপন্ন হয়। ট 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ :। | 
সাইল্লোও সাইলেজ। (5119 2170 511886 ) 

গোগণের কীচ। ঘাস খাওয়ার অত্যাবশ্যক ত। পূর্ব উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্ত 

বার মাস কাঁচা ঘাস খাওয়ান সহজ নহে । ইংলগ প্রভৃতি দেশে সাইলো প্রস্তত 
করিয়া তাহাতে কাঁচা ঘাস রক্ষিত হয়। চতুর্দিকে দৃঢ় সংবন্ধ প্রাচীর বেষ্টিত 
আধার বিশেষের নাম সাইলে! । এ প্রাচীর বাহু ও আর্ত! ঘোধক হওয়া! চাই । 

উহাতে বহুকাল পর্ধ্স্ত ঘাস কাঁচা অবস্থায় সঞ্চিত রাখা যায়। সাইলোকে কাঁচা 
ধানের গোঁলাও বল! যাইতে পারে । উহ্' এমনতাবে গঠিত হয় যে, স্কৃবিধা মত 

উচ্থাতে ঘাস রাখ! ও বাহির করা যায়। . উহার ভিতরটা এমন মহ্ুণ যে) উছছাতে 
সমস্ত ঘাম দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইতে পারে। উহা তাপ পরিচালক পদার্থ 
ধারা নিশ্মিত হওয়া উচিত । উহা এমন দৃঢ় হওয়া! উচিত বে, চর প্রত্যেক 

্ঘই্ষিতে বছমণ চাগ প্রতিরোধ করিতে গারে। | 

সইলোল্স বারাহাডার গগন জালা হায় যে, মা 
৯৩ 
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শ্বোলাকফার হইলেই ভালি হয়? বতক্ষণ উহার, ভিতরে বায়ু প্রবেশ করিতে না 
পারে 'ত্ততক্ষণ উহার. ভিতর ঘাস ভাল থাকে । বায়ু প্রবেশ করিলে ঘাস কিছু 
নষ্ট হইয়া যায়। 

সাইলে! নিম্মণণেল্প উপকব্রপ_ উহ কাঠ, ইট, হই 
্রস্থতি স্থারা -নিশ্মিত হয়। উহ! মাটীর মীচে বা মাটীর উপরে প্রস্তত করা 

যাইতে পারে। ভারতবর্ষে অবস্থানুযায়ী_ কৃপের ন্যায় মাটার নীচে গর্ত প্রস্তত 
করিয়া সাইলো প্রস্তত্ করাই সুবিধাজনক | মাটার নীচের সাইলো ইন্দারার 
যায় দেওয়াল বিশিষ্ট হইলে সুবিধ! হয়। এ দেওয়ালের ভিতরের দিক চুন! 
বারা আন্তর কর! উচিত। বনু অর্থ ব্যয়করার নুবিধা থাকিলে মাঁটার উপরে 

সাইলো! প্রস্তত কর! যাইতে পাবে। 
৯০০5 (সাইলোর পরিমাণ ও পরিসর) 

 লাইবো ১* ফুট ব্যাস ১৬ ফুট গভীরের কম করিবে ন!। মাটার নীচের 

ধালোর, গভীরতা তথাকাঁর যত নীচে জল থাকে, অর্থাৎ. ওয়াটার লেভেলের 

উপর, নির্ভর করে ।) বদি কোন স্থান খনন করিলে ১২ ফুট নীচে জল উঠে, 
তবে সেইস্থানে ১* ফুট গভীর,সাইলো করা যাইতে পারে। এইরূপ ওগাটার 
লেভেলের ছুইফুট বাদ দিয়! গভীর করিলেই হয়। সাইলোর মধ্য হইতে ঘাস 

সহজে বাহির করার জন্ত ছুই ফুট একটী গোলাকার পথ রাখিতে হয়। এ 
পথ দিয়! কুলীরা অবশ্তকমত ঘাস বাহির করিতে পারে। সাইলো! যত গভীর হয় 
ততই ভাঙা? কারণ ঘাসের উপর যতই চাপ, পড়ে ততই নীচের ঘাস ভাল 

ধাকে। - ১৯ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট সাইলো অপেক্ষা ৩২ ফুট গভীরতা বিশিট 
সাইলোতে অধিক ঘাস ধরে। গোর সংখ্যান্থসারে বাইলে! ছোট বড় করিতে হয়। 
যছি-১** গরুর জন্য থাগ্য রাখিতে হয় তবে সাইলোর ব্যাস ২* ফুট ও গভীরতা 

৩৭ ফুট হইবে । যদি ৫* হইতে ১** গোরুর ঘাস রাখিতে হয় তবে সাইলোর 
ব্যাস ১*ফুট হইতে ২*ফুট হওয়া! উচিত। যদি ১* হইতে ৫*টা গোরুর ঘাস 

রাখিতে হয় ভবে উহার ব্যাস ১*ফুট হইতে ১৯ফুট হওয়া! উচিত ১০টী গোর 

দন সংখ্যক গৌর ঘাসের দন্ত সাইলো প্রস্তুত করিয়া লাভ নাই. তাই দরিদ্র 
ভারতে সাইলো প্রস্তত. করিতে হইলে ততসূঙ্গে 'সমবায়সমিতি গঠন কর 

আবস্কক। কারণ অনেক গোপালকের ২।৪টার অধিক গো নাই! . . 

- অবস্থানে জনা উঠে এমন শুনুন খড়খড়ে মাটির নীচে গর্ত করিস! উহাতে 
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দ্ধ, চালিয়া প্রভৃতি ঘাঁস ব্বাখিয়ী উত্তমরূপে মাটি চাঁপা দিয়া রাঁখিলে ও খাঁ 
ঠিক কীচা অবস্থাক্নই থাকে। তবে সতর্কতা লওয়া আবহাক তেন এ স্থানে 
বৃষ্টির জল ঢুকিতে না পারে। উপরিভাগে মাটির টিপি করিয়া দিলেই নি জল 

'গড়াইয়। পড়িরা যাইবে। 

সাইলোতে যে ঘাস রাখ! হয় তাহার নাম সাইলেজ। টিবি গোগণের 

পক্ষে. অতি প্রিয় ও সুস্বাছ ও পুষ্টিকর খাস্ক। সাইলোতে ঘাস ২৩ সিরাত 

ততোধিক কাল কাঁচা অবস্থায় রাখা যায়। | 

তূষ্টা, জোয়ার ও বাজরাঁর গাছে শর্করা ও পুষ্টিকর দ্রব্য কী পরিদাণে 

আছে বলিয়া উহা সাইলোতে রাখার পক্ষে উৎকৃষ্ট। : সর্বপ্রকার 
কাঁচা ঘাস এমন কি যেঃসকল ঘাস গোগণ কাঁচা অবস্থায় খায় না) তাহাও 

সাইলোতে রাখিক়্! সাইলেজ প্রস্তত করিলে গোঁগণ অতি. আগ্রহের সহিত আহার 

করে। গাভীগণের দুগ্ধ দায়িকাশক্তি ও শারীরিক বসি? করার পক্ষে বাসে, 

কাচা ঘাস:হইতে সাইলেজ অধিক উপযোগী । | 

ঘাস যখন পাঁকিয় আসে অথব! শসোর মধ্যে যখন: ছুগ্ধ হয়, ক 
এ সকল শস্য-গাছ কাটিয়া সাইলোতে, রাখিতে হয়। ঘাসের অপরিণত 
অবস্থায় উহা সাইলোতে রাখিলে সাইলেজ টক্ হইয়া যায়। যদ্দি শস্যের খড় 
পাইলোতে রাখিতে হয়, তবে শদ্য কাটার অব্যবহিত পরই উহা সাইলোতে 

রাখিতে হয়, নচেৎ উহা! ছাঁত। পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। খড় যদি কিছু 
শুকাইয়া যায়, তবে উহাতে জলের ছিটা দিয়া উহা! কিছু আর্্র করিয়া 'রাথিতে 
হয়। খাস কিন্বা শন্ত অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া (এক কি অর্ধ ইঞ্চি পরিমাণে 

কাটিয়া পরিঞ্ার পরিচ্ছন্নভাবে উহ! সাইলোতে রাখা উচিত। সাইলোতে খাস 

পূর্ণ করার সময় উহা উত্তমরূপে পা! দিয়! মাড়াইয়া সাইলোতে ভরিতে হইবে? 
এইক্প ৮১+ দিন পর্য্য্ত ক্রমে সারাদিন মাড়াইয়! সাইলেতে খাস পুর্ণ করির্তে 

হয়। সাইলোতে ঘাস পূর্ণ হইলে উহার উপরিভাগে কিছু লবণ মিশ্রিত 
জল ছিটা দিয়া তছ্পরি মাঁটা চাপা দিতে হয়। লাইলোর উপরে চাল কিন্বা- 

টিন দিয়া ঢাকিয়া' রাখিতে হয়| যে ভাবেই সাইলো পূর্ণ করা যাঁউক ন! 

কেন, উপরের কয়েক ইঞ্চি ঘাস নষ্ট হইয়! 'যায়। এই প্রকারে ঘাস অত্যন্ত 
গরম হইয়া ঘাঁস গুলিকে সিদ্ধ করিয়া দেয়। সাইলোর ঘাস সর্বদাই বাবহার 
করা যাইতে পারে। : সুগঠিত সাইলোর মধ্যে ভালরূপে ঘাস পূর্ণ করিতে 
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পারিলে বগবৎসর পধ্যস্ত ঘাস টাটকা থাকে। পূর্বোক্ত. মাটীর গর্ডেও 

সাইলেজ রাখিলে তাহা তিন বৎসর ভাল থাকে, তবে মাটিসংলগ্জ ঘাস 

কতক নষ্ট হইতে পারে। | 
রিনি রগত হী গর্ত না করিয়! উপরি-' 

ভাগের ঘাঁস সমানভাবে আনিতে হয়। সাইলেজের বিশেষ গুণ এই যে উহা 
গরমে সিদ্ধ ও সুস্বাতু হওয়ায় সহজে পরিপাক পায়। -ঘন্তান্ত সকল খাদ্য 

অপেক্ষা সাইলেজ গোগণের শক্তি বেশ বৃদ্ধি করে। যে পরিসর স্থানে এক মণ 

খড় রাখা বায়, সেখানে ৮1১০ মণ সাইলেজ রাখা যাইতে পারে । যে সকল ঘাস 
গোগথ অখাদ্য বলিয়! স্পর্শ করে না, ইািননিনাল। রাখিলে গোগণ স্থুখাদ্য 

মনে করিয়াআহার করে। 

উহা৷ বহুকাল পর্যন্ত ভাল অবস্থায় রাখা যায়। দি অত্যন্ত গরমে 

সিদ্ধ হওয়ায় উহার সকল প্রকার দূষিত বীজাণু নষ্ট হইয়া যায়। সাইলেজের 
ঘাস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটিবার জন্য ঃকল আছে। তদ্দারা অতি অল্প সময়ে 
অনেকমণ ঘাস কাটিতে পার! যায়৷ 

সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
রর (ছুঙ্ধ বলি ভপাস্ত্ ) 
সকলেই জানেন|গাভীর বাটে দুগ্ধ নহে, মুখে ছুধ-_ অর্থাৎ উত্তমরূপ খাওয়াইলে 

গাভী বেশী পরিমাণে দুগ্ধ দেয়।. তাই বলিয়া! সকল জিলিষেই যে ছুগ্ধ বৃদ্ধি হয় 
এমত নছে। অনেক জিনিষ আছে তাহা খাওয়াইলে গাভী মোটা হয় বটে, কিন্ত 
দুগ্ধদান শক্তি হাস হইয়া যায়। প্রতিদিন প্রচুর;পরিমাণে কীচা ঘাস খাওয়াইলে 
বৃদ্ধি হয়। গাভী বৎস প্রসব করিবার একমাস পূর্ব হইতে তাহাকে প্রচুর 
কাচা ঘাস খাওয়াইবে। প্রত্যহ তাহার দৈনিক ঘাসের. মারা! কিছু বৃদ্ধি করিয়া 
দিবে।, ্রসবাস্তে তৃতীয় দিবদ আধা ভাঙা মাম কলাই7* দিবে কু কি চাউল 
/* দের, লবণ এক ছটাক, হরি অর্ধ ছটাক, পিপুজু চূর্ণ ১ ছটাক, একুত্রে জল 
দিয়া পাতলা করিয়া সিদ্ধ করিষ্া পরে এক পোওয়া গুড় ট্রি নামায ইহ 

থাকিতে সন্ধ্যার পর গাঁভীকে খাএয়াইলে গাভীর দুগ্ধ অত্স্ত দ্ধ ছয়. যদি 
প্রসবের পর দুগ্ধ বন্ধ হইয়। পালান শক্ত হইয়া যায়, সুরে -এরগ, পাত: গরম 

্করিরা সেক দিয়া. পাতা পালানে বাদ্ধিয়। দিলে ছু নামিয়! আে। কিন্ত 
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সাবধান, পাতী' বেশী গরম করিলে পাঁলানে ফোস্বা' হইতে পারে। কাটানটের 
অর্থাৎ কাঁটা থুড়িয়ার গাছ খণ্ড খণ্ড করিয়া চাঁউলের -ক্ষুদের সহিত সিদ্ধ করিয়া 
লবণ দিয়া খাওয়াইলে, গাভীর ছুদ্ধ বৃদ্ধি হয়। কয়েকটি সভরী কল! (চাটিম 
কলা ) পূর্ব দিবস জলে ভিজ্ঞাইয়! রাখিয়া পরদিন প্রাতে পাস্তাভাতের জল সহ 
পাস্তাভাতের সঙ্গে ভালরূপে মিশ্রিত করিয়া কয়েক দিন খাওয়াইলে গাভীর ছুগ্ধ 
বৃদ্ধি হয়। ভেরাগাঁর কয়েকটা ডগ! জলে সিদ্ধ করিনা টি জল গরম গরম 

খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। 

ইক্ষু (আকের গাছ ) ছোট ছোট করিয়! কাটিয়া! তাহা গোকে খাওয়াইলে 
গাভীর হু্ধ বৃদ্ধি হয়। আখ মাড়ার. পর আখের যে ছোব্ড়া থাকে তাহাও গো 

জাতীর অতি পুষ্টিকর খাঁদ্য। তিসির খৈল ও মটর সিদ্ধ খাওয়াইলেও গাভীর 

দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। বাঁশপাতা সিদ্ধ অর্ধছটাক জৈন ও কিছু গুড়ের সহিত 

মিশ্রিত করিয়া গাভীকে থাঁওয়াইলে দুগ্ধ বৃদ্ধি পায়। দুগ্ধবতী গাভী 
হইতে উৎপন্ন ধাড়ের সহিত কোন গাভীর গর্ভ হইলে শেষোক্ত গাভীর ছুগ্ধের 

বৃদ্ধি হয়। ডাইল ধোয়! বিশেষতঃ থেসারির ডাইল ধোয়া! জলে কিঞ্চিৎ তেতুল 
কিন্ব। চাঁলতার রস মিশ্রিত করিয়া খাঁওয়াইলে দুগ্ধ বুদ্ধি হয়। খেসারির 
ডাইলের সঙ্গে কিন্ব! চাঁউলের সঙ্গে লাউ সিদ্ধ করিয়া! খাওয়াইলে ছুগ্ধ বৃদ্ধি হুয়। 
কাজি গুড়ের সহিত খাওয়াইলে ছুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। নিয়লিখিত জিনিষগুলি একত্র 

চূর্ণ করিয়া খাদোর সঙ্গে প্রতিদিন ২১ মুষ্টি সকালে ও বিকালে খাওয়াইলে গো 
দুগ্ধের বৃদ্ধি হয় 1 নাইট্রেট অব পটাসিয়াম ১ ভাগ, ফটকিরি ১ ভাগ, গদ্ধক ১ 

ভাগ, খড়িমাটি ১ ভাগ, দদীরা ১ ভাগ, স্বেত চন্দন ২ ভাগ, লবণ ১৯ তাগ, 
টি লবঙ্গ ৫ ভাগ। 

প্রসবের কয়েকদিন পর ছুগ্ধ জারণ গাছের ভালগুলি থণ্ড থও করিয়া 

কাটিয় গ্ষুদ কিম্বা! চাউলের সহিত সিদ্ধ করিয়া! থাওয়াইলে গাভীর ছুগ্ধ অত্যন্ত 
বৃদ্ধি পায়। দুগ্ধবতী গাভীর ছুগ্ধ হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেলে, কিন্বা' ছুগ্ধবতী গাভী 
যখন হঠাৎ ছুগ্ধ কম দিতে থাকে, এবং যখন তাহার কোন কারণই জানা যায় না, 
তখন পেঁপে পাতা ও-কাঁচা পেপে একত্র বাঁটিয়া. চিনির গাঁদের সঙ্গে অথবা 
গুড়ের সঙ্গে কিঞি ময়দা সহযোগে গাভীকে রানি গাভী ্াবার না ৰ 

রে থাকে): -. | 

খ্বাধা কশিপাড়া নি কলকশিরগাকা অত ছ্ধ টা রী গানষর 
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সালগম, মূল! খাওয়াইলে ও গাভীর ছুগ্ধ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। পেপে.ও পেপের পাতা 
্ত্যন্ত ছুগ্ধ বৃদ্ধিকারক। পলাশ-ফুল 'ও শিমুল ফুল খাওয়াইলে গাভীর: হৃষ্ধ 
অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পাকা বেল কাটিয়া অথবা কীচা! বেল দিদ্ধ করিয়া 

খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি পাঁয়। চালিতা বা! তেতুল খেসারীর ডাইল বা ভৃষির 
সহিত সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলেও গাভীর ছুগ্ধদানের শক্তি বৃদ্ধি হয়। ' গাঁভীকে 
তাহার ছুগ্ধ দোহন করিয়া সেই ভুধ খাওয়াইয়া দিলে গাভী অতিশয় ছুধ দেয়। 

মদের বা চিনির গাঁদ প্রত্যহ এক পোয়! পরিমিত খাঁওয়াইলে ছুগ্ধ বৃদ্ধি ভয় । 

দ্বত সংযোগে ময়দা ও গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধদান 
শক্তি অত্যধিক বৃদ্ধি পাঁয়। বাংলা মদের গীঁদ গাভীকে একদিন খাইতে দিলে 
পরদিনই গাভী পূর্বাপেক্ষা অধিক দুগ্ধ দিবে। শণ ফুল ও পাঁতা ও মহুয়া ফুল 

ঘাসের সহিত বা জল দিয়! সিদ্ধ করিয়া গুড়ের সহিত খাইতে দিলে গাভীর দুধ 

অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাঁয়। আম কাঠাল.আতা কিম্বা প্ী সকল ফলের ছাল 

( খোসা ) খাওয়াইলেও গাভী অধিক দুগ্ধ দেয়। | 

: আলুর পাতাও গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি কারক। বীচেকলা! চাউলের ক্ষুদের 

সহিত সিদ্ধ করিয়া গাঁতীকে খাইতে দিলে গাভীর ছুগ্ধ বৃদ্ধি পায়। এবং প্র সকল 

দুগ্ধ বৃদ্ধি কারক থাদ্য নিয়মিতরূপে দিলে গাভী দীর্ঘকাল দুগ্ধ দান করে। 

গুল পাতা ও উহার কাণ্ড, খণ্ড থণ্ড করিয়া কাটিয়া গাঁভীকে খা ওয়াইলে, গাভীর 

দুগ্ধের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। 

- ডাক্তার টমসনের মতে /১।০ সের ভেলি গুড় ৯ পাউও বালি একত্র নি 

করিয়া 'গাভীকে খাইতে দিলে বহুকাল পর্ধ্যস্ত গাতীর হুগ্ধদাক্সিকা শক্তি অক্ষুণ্ন 

থাকে। কন্দমূলাদি সিদ্ধ করিয়। গাতীকে খাইতে দেওয়া উচিত। তাহাতেও 

গাঁভীর দুগ্ধ দাঁয়িকা শক্তি বজায় থাকে । ' 

অষ্টম পরিচ্ছেদ্দ। +- 
৫৪০ এ গৌোজ্োহন্ন । ৰ 

- গোর্দোহন কার্য ছই প্রকারে সাধিত হয়। ইংলগ আমেরিকা নী দেশে 
বর্তমানে কলের সাহাযো গোদোহন 'কার্ধা সমাধা কর! হয়। কিন্তু আমাদের 

দেশে হাতের সাহায্যে দোহন করা হয় 1 ইংলগড প্রভৃতি স্থানে, যেখানে বৎস | 

বাট চুষি ছুগ্ধ পান করিতে দেওয়া হয়না! সেখানে প্রথমে গাভীর বাঁট গুলি 
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দল স্বারা ধৌত করিয়। পরে কাপড় দ্বার! মুছিন্বা, পরিষ্কার করিয়া, দোহন কার্ধয 
আরম্ত করা হয়। কিন্ত আমাদের দেশে প্রথমে বসকে কতক ছুগ্ঠ খাওয়াইয়া 
লইতে হয়! তাহা হইলে ছুঞ্চ সহজে নামিয়া আইসে। গাভীক় বামভাগে 
থাকিয়৷ দোহন করিতে হয়। হাতের সাহাষেও আবার ছুই প্রকারে দোহন 
কার্ধ্য .সাধিতে. হয়। প্রথমতঃ--গাঁতীর বাট মোটা ও বড় হইলে হন্তের 

তিনটা কি চারিটা অঙ্কুলির ৪অংশের দ্বারাবাট চাপিয়! ধরিয়া তরী অঙ্গুলির 
অগ্রভাগগুলি, ধাট সহ হস্তের তালুর মধ্যে চাঁপিতে হয়। আবার ছাড়িয়া 
দিয়া পুনরায় চাপ দিতে হয়। এই প্রকারে একবার চাপ দিতে হয়, আবার 

ছাড়ি়। দিতে হয়, এই প্রকারে দোহন করিতে করিতে শেষ ফোঁটা হুগ্ধ 

পর্যাস্ত বাঁট ছইতে বাহির করিয়া! আনিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ--গাভীর বাঁটের 
গোঁড় তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা ধরিয়া হুপ্ধ টানিয়া বাঁটের অগ্রভাগে আনিতে 

হয়। বঙ্গদেশে শেষোক্ত প্রকারেই গাতী দোহন করা হয়। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে 

ও অন্ান্ত স্থানে এবং আমাদের দেশের মহিষগুলি প্রথমোক্ত প্রকারেই দোহন 

করা হয়। গো দোহন করিবার সময় কেহ কেহ বিশষেতঃ গৃহস্থেরা সম্মুখের 

ছুই ঝাট অগ্রে দোহন করে। কিন্তু প্রদেশীয় গোপের! পশ্চাত্ভাগের ছুই বাঁট 

অগ্রে দোহন করিয়া! থাকে । পশ্চিম প্রদেশে কোন কোন স্থানে আবার সম্মুখের 

এক বাঁট ও প্শ্চাত্ভাগ্ের এক বাঁট- দোহন করিয়া পরে আবার সম্মুখের এফ 

ৰাঁট ও পশ্চাংভাগের আর এক বাট দোহন করিয়া থাকে । 

যন্ত্রের সাহায্যে দোহন করিলে ছুদ্ধে, কোন প্রকার ময়লা বা! কীটানু প্রবেশ 

করিতে পারে ন! তজ্জন্ত ইন্বোরোপে ও আমেরিকায় যন্ত্রের সাহায্যেই দোহন ক্বার্ধ্য 

সমাধা করা হয়। কিন্তু যন্ত্র ব্যয়সাধ্য) আমাদের দেশীয় গাভীগণ উহ্নাতে 
অভ্যন্ত নহে । উহাদিগকে অত্যান করান ও সময় সাপেক্ষ। কারণ যন্ত্রের 
সাহায্যে দোহন করিতে হইলে, বৎস রাখার কোন আবশ্তকতা৷ হয়, না, কিন্ত 

বংস সম্মুখে না রাখিলে আমাদের দেশীয় গাভীগণ ছুগ্ধ দিবেন! । স্থতরাং 

আমাদের দেশে হস্তের সাহায্যেই গো দোহন কর! কর্তব্য । 

.. দৌঁহুন কার্য যত. শীগ্র লঘু হস্তে ও. অচঞ্চলভাবে সমাধা করা বায়, ততই 
ভাল, তাহাতে ছগ্ধের পরিমাঁণ ও বেশী হয় কিন্তু দোহন কার্ধ্যে.পটু না হইলে 
কেহই শীস্্র শীদ্র দৌহন করিতে পারে না ।- পূর্বে আমাদের দেশে এমন উৎকৃষ্ট 

খৌনোহক ছিল ডাহার।. এত ক্রত্ ও.অচঞ্চলভাবে গোদোহন করিতে "গারিত যে 
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তাহার! কণুইর নীচে হাতের উপর তৈল পূর্ণ বাটি রাখিয়া গোর, করিত 
কিন্তু বাটি হইতে তৈল পড়িত না । | 

দোহনের সময় কখনই গাভীকে প্রহার খবরিষেন না। হার সহিত সায় 
ব্যবহার করা উচিত। 

ছু্ধ এমন ভাবে দোহন করিতে হইবে, যেন গাভী বাটে কোন প্রকারে যন্ত্রণা 
না পায়। দোহন পাত্র গুলি পরিফার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। গো! দোহনের 
সময় ঠিক থাকা উচিত এবং একজন দৌহক দ্বার! দোহন কর! কর্তব্য। গাভীর 
বাট খুব শক্ত বা খড়খড়ে হইলে তাহাতে মাখন বা তৈল মাথিয়া নরম করিয়া 
লইতে হয়। আমাদের দেশে গাভীর সম্মুখে বৎস না থাকিলে গাভী ছুগ্ধ দেয় ন|। 
কিন্ত ইউরোপ ও আমেরিকায় বৎস সম্মুথে না রাখিয়াও গাভী দোহন করা হয়'। 
তাহাদের মতে গাভীর সম্মুধে বস ন! রাখিয়! দোহন করিতে অভ্যাস করা 
কর্তব্য। কারণ যদি বস মরিয়া যায় তবে গৃহস্থের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। 

নবম পরিচ্ছেদ । 

হুম্থী দোহন্ন ম্নভ্র । 

উনবিংশ শতাবীতে নিউইয়র্ক সহরে প্রথমে গাতীর রা ন্ল 
দ্বারা গে৷ দোহনের চেষ্টা করা হয়। তৎপর উহা অদস্ভব বোধে পরিত্যাগ 
করা হয়। তাহার বছদিন পরে মেয়র নামক একজন আমেরিফাঁবাসী গো 

দোহনের একটা. যন্ত্র আবিষ্ধার করেন। উহাতে কলের সাহাধ্যে গাভীর 
বাটে চাপ দেওয়া হইত। তৎপর এই জাতীয় 'নান৷ প্রকার যন্ত্র আমেরিকা, 
জার্দেনী, সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু যন্ত্রগুলি 
অত্যন্ত জটিল হওয়ায় সাধারণের ব্যবহারের পক্ষে অসুবিধা হয়। তৎপর 
এঁ প্রকার চাপের কল পরিত্যাগ করিয়া বাধুনিফাশন প্রণালীতে গো! 
দোহনের যন্ত্র আমেরিকায় আবিষ্কৃত- হয়। স্বটলেগুবানীরা, এই অন্য 
বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। . এই প্রণালীতে : -্কটপণ্ডের - মার্চলেন্ড 
সাহেব ১৮৮৯ খুষ্টাবে ও _নিকলসন্. সাহেব ১৮৯১. খৃষ্টান্বে গো দোহন। 
বনজ আবিষার করেন। কিন্তু এই... প্রকারের _স্ে গাভীর খাটে সক্ত 
 লঞ্চালনের,. ব্যাঘাত হয়, এবং বাঁট ও: পালান: সনুচিত: হয় বিয়া. কিক 

খু্ঠা্দে ডাকার লি লাহেব এক গো. দোহন আবীর করম কিন্তু 



[৯৮]. 
তাহার যন্ত্রটি ক ধন বা লা হা পরি বডি 
অনুবিধা হওয়ায়, মাসগো নিবাসী কেনেডী ও লরেন্স, সাহেবের সমেবেত 
চেষ্টায় “কেনেডী লরেন্স ইউনিভারসেল মিষ্বার" নামক গো দোহন বঙ্জ 
আবিষ্কৃত হয়। তৎপর ১৯৭ খৃটাবে ওয়ালেস্ নামক একজন সাহেব 

উক্ত প্রাণালীতে একটা গো দোহন যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই সকল, 
যন্ত্রের সাহায্যে ছ্ইটা গাভী €1৭ মিনিট মধ্যে এক সঙ্গে দোহন করিতে 
পারা বায়। এবং এই বন্তস্বারা গাভীর কাট হইতে বংদের ন্যায় চূষিয়া ছুগ্চ 
বাহির করা হইয়া থাকে । যতই কেন চেষ্টা করা যাক না, কলের সাহায্যে ছুগ্ধ 
দোহন করিলে গাভীর বাটের সমস্ত ছপ্ধ নিঃশেষ করিয়া বাহির করা যায় াঁ, 
কিন্ত বৎস গাভীর বাট চুষিয়া সমস্ত ছুগ্ধ বাহির করিয়া লইতে পারে। 
এদিকে আবার গাভীর বাঁটের সমস্ত ছুধ নিঃশেধ করিয়া বাহির না করিলে 

গাভীর বাঁটে ছুপ্ধ জম হইয়া পাঁলানে নান! প্রকার পীড়া জন্মিতে পারে, 
গা দহন যন্ত্র ব্যবহার করিলেও হাত দ্বারা প্রথমে ও শেষে কিছু ছুগ্ধ 

দাহন করিয়া লইতে হয়। কলের সাহায্যে দোহনের আর একটি দোষ এই যে, 

াভী শীত্র ছঞ্জ দেওয়া ত্যাগ করে। এবং এই প্রকারে দোহন করা হচ্ধে 
[াখনের ভাগ ও কম থাকে । | | 

সম্প্রতি: ইংলণ্ে “ওমেগা” নামক একটা গো দোহন যন্ত্র আবিষ্কৃত 
ইইয়াছে। এই যন্ত্র পুরবাবিদ্কত অন্তান্য সকল যন্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া উহা 
প্রদর্শনীতে প্রথম পুরষ্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। যদি কেহ যন্ত্রের সাহায্যে গো: 

দোহন করিতে ইচ্ছা করেন [তিনি রি নত আনাইয় পরীক্ষা করিতে 
পায়েন।: 8 না 

. দশম নিরো? 
২00 ক্লোন), 0224 
গো. গুলিকে সর্বদা পরিষ্কার পরিদ্ার রাখা উচিত। উহারা সুস্থ -বাৰিলে 

শ্ষ্ষকাকে-১.কি ২ দিন এবং বর্ষাকালে সপ্তাহে ১ দিন এবং শীতকালে 
হি ১. নি উ্াধিগকে দান করান উচিত। ভাল রৌজের বা 

৭৭? 

২৪ | 



বিশেষ সতর্কতা লওয়া উচিত। ইহা মনে রাখা উচিত যে ঘনতী গ গাভীর 
শরীরে বিশেষতঃ উহার ছুষ্বীধারে সহজে ঠাণ্ডা লাগে 

একাদশ পরিচ্ছেদ। 
প্রস্থান (0109917118), 

গাতীর শরীর প্রত্যহ ব্রাস দিয়া পরিফার করিয়া দেওয়া উচিত। গোরুর 
গায় আঠালু উকুণ প্রভৃতি জন্মিয়া গোরুর রক্ত পান করে। প্রত্যহ রীতিমত 

ত্রাস করিয়। দিলে উহাদিগের শরীরে এ সকল কীট জন্মিতে পারে না । গোগণ 
অতি সহজে বিরক্ত হয়। এ সকল কীট শরীরে থাকিলে গোগণ রীতিমত দুধ 
দেয় না। উহাদিগের শরীর হইতে এ সকল কীট বাহির করিয়া দিলে গৌঁগণ 
অতি শ্লীত থাকে । গাভীগণের দুগ্ধদান শক্তি উহাঁদিগের মনের সুখ ও সচ্ছন্দ- 
তার উপর বনু পরিমাণে নির্ভর করে। ইছাদিগের শরীরের ধুলি বালি গুলি 
প্রত্যহ পরিষ্কার করিয়া দিলে ইহাদিগের মনের শ্বচ্ছন্দতা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 

তাহাতে ইহািগের ছুগ্ধদানের শক্তি অন্ষুঞ্জ থাকে । গোর গায়ে আঠালু 
নামক যে কীট জন্মে, তাহা অনেক সময় হাত দিয়া টানিয়া ফেলিতে হয়। 
গোর গায়ের অনেক স্থান নিজেরাই চাটিয়া পরিষার করে। কিন্তু গলাটা 
উহার! চাটিতে পারে না'। গলায় হাত বুলাইয়। দিলে গোগণ বড় আহ্লাদিত 

হয়। গোগণকে বশীভূত করিতে হইলে ইহাদিগের গল! হাতা'ইয়৷ দিবে, উহাতে 
ইহার! বড় আনন্দ অনুভব করে। যে হাতাইয়! দেয় তাহার হাতের উপর চক্ষু 
বুজিয়া গলাটা উঠাইয়! ধরে। গে! বৎসগণকেও প্রত্যহ এইরূপ ত্রাস করিয়া 
দেওয়া উচিত। ইহার! সহজেই মন্ুষ্যের বশীভূত হইয়া পড়ে। 

দশ পরিচ্ছেদ |।.. _ 

গোগণের শরীর সুস্থ ও কর্মঠ থাকার জন্য এবং-তৃক্তদ্রব্য রীতিমত পরিপাক 

হওয়ার জন্য ও ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্য গে'গণকে রীতিমত পরিশ্রম; করান আবশ্তক । গাড়ী 

ও ্থাঁলের বৃষ ও বলদগণ যথেষ্ট পরিশ্রম করে, তাহাদিগের জ্য ব্যায়াম অনাবশ্যক। 

. তবে ইহারা যখন কোন প্রকার কার্ধ্যের অভাবে বসিয়া থাকে, তখন তাহাদিগকে 
রীতিমত পরিশ্রম করান আবশ্বাক। দুগদাত্রী গাঁভীগণকে রীতিমত পরিশ্রম 



কট ডন; 

করান আবহ্ঠক। ইহাঁদিগকে রীতিমত পরিশ্রম না করাইলে. ইহাদিগের 
রক্রসঞ্চালন হয় না। ইহাদিগের ছুগ্ধদান ক্ষমতা হাঁস পায় এবং গোশালায়প 
কারাগারে নিয়ত বাঁধিয়া রাঁখিলে ক্রমশঃ ইহাদের ক্ষুধার হ্বাস হয়। পরিপাক 

শক্তি দুর্বল হয়। এবং ইহারা পীড়িত হইয়া পড়ে। ইহাদিগকে প্রত্যহ 
অবাধে গোষ্ঠে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। গোষ্ঠে ছাড়িয়া দিলে ইহারা ইচ্ছামত 
ছুটাছুটী করিয়া! তাহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিতে পারে। তাই অনেক 
সময় দেখ! যায়, গোগণকে নিয়ত একস্থানে রাখিয়া ঘাস দেওয়ার পর হঠাৎ 

ছাড়িয়া দিলে ইহারা লেজ উঠাইয়! উ্ধস্বাদে একটা দৌড় দেয়। আবার 
পালের একটি গো.এইরূপ দৌড় দিলে পালের সমস্ত গোগুলি দৌড়াদৌড়ি আর্ত 
করিয়! দেয়। এ সাময়িক উত্তেজনা ১৫।২* মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়। (১) 
গ্ধহীনা গাঁভী এবং বড় বৎস ও বইসতরীগুলিকে অত্যন্ত রৌদ্রের সময় ও বৃষ্টি 
বাদল ছাড়া অন্য সময় সারাদিন গোষ্ঠে ছাড়িয়া দেওয়া কর্তৃব্য। তথায় তাহারা 
শ্বেচ্ছামত ঘাস খাইতে পারে । এবং ছুটাছুটি করিয়া! তাহাঁদের আবশ্যক মত 

ব্যায়াম করিতে পারে। গোষ্ঠের মধ্যে যদি ছুই চারি খান! চাল! ঘর থাকে, তবে 
তাহারা উহাতে মধ্যা্ছের রৌদ্রে, ঠাণ্ডা, বাতাসের সময় ও ঝড় বৃষ্টিতে আশ্রয় 
লইতে পাঁরে। কিন্বা৷ যদি তথায় ছুই চারটা বড় বিস্তৃত বট গাছ থাকে, তবে 

তাহার নীচেও তাহার! এরূপ সময় আশ্রয় লইতে পারে। বৃষগুলির ব্যায়াম 

অত্যাবস্তক। নচেৎ অন্পদিনে তাহাদের গায় চর্বি জনবিয়া তাহারা অকর্ণপ্য 
হইয়া যায়। ভজ্জন্ত তাহাদিগকে প্রত্যহ রীতিমত পরিশ্রম করান আবশ্তক। 
ইছাদিগকে হাঁল্ক! গাড়ীতে জুড়িয়া দিয়া বা অন্ত কোন সামান্য পরিশ্রমের কার্যে 
নিযুক্ত করান যাইতে পারে। 

তাহাদিগ্রকে মাঠে অন্ত গোরুর সহিত ছাড়িয়। দিলে একটু বিপজ্জনক রঃ 

পারে বৃষগুলি সাধারণতঃ কোঁপন স্বভাব হয়, ইহারা পালের অন্য গোগুলিকে 

কথন কখনও বা উপস্থিত মন্ধুষ্যকেও আক্রমণ করে। কখনও বা তাহাদিগের 

ীকষা্রশজ্ দ্বারা জখম করিয়া দেয়। তজ্জন্ ইহাদিগকে খুব দৃঢ় *৮৫* হাত 
লম্বা বড়ি দিয়া মাঠে খু দিয়া দিলে বা দেওয়াল দেওয়৷ আঙ্গিনায় ছাড়িয়! দিলে 

: ১). গোগণের এইরপ সাময়িক উত্তেজনাকে সারার" ভাষায় গোগণের 

রে বলে। | 



[ ১৮৮ ] 

ইহার! কাহারও অনিষ্ট করিতে পাঁরে না । এবং টানি করিয়া তাহাদিগের 

ব্যায়ামের কার্য্যও করিতে পারে। 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 

বিশ্রাম ও নিজ! । 

গোগণের রীতিমত বিশ্রাম ও নিদ্রার প্রয়োজন। ছুগ্ধবতী গাভীগণের কোন 

কারণে রীতিমত নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে তাহারা! কখনই নিয়মিত দুপ্ধদাঁন করিবে 

না। যদি রাত্রিতে ঘুমাইতে না পারে তবে পরদিবস ছুগ্ধ কিছুই দিবে না । কোন 
দিন দুগ্ধ না দিলেই পর দিবস প্রথমেই অনুসন্ধান করা বর্তব্য যে, গাভীর রাত্রিতে 

কি কারণে নিদ্রা! হয় নাই। সেই বাধাদূর করা আবশ্তক। দুপ্ধবতীগণের 
প্রকৃতি অত্যন্ত মুদ। রাত্রিতে মশা কি পিপ্ড়া! কি অন্ত কোন কীটে দংশন 

করিলে গাভীগণ থুমাইতে পারে না। তখন গাভীগণের ছৃগ্ধদান ক্ষমতা হাস 

হয়। এইরূপে এক সপ্তাহ উৎপাত করিলে তাহাদিগের ছুগ্ধদান ক্ষমতা ক্রমশ; 
কমিয়! যায়। 

মধ্যাহ্ন ভৌজনের পর গোগণকে শীতল স্থানে বিশ্রাম করিতে দেওয়। কর্তব্য । 

সেই সময় তাহার! তাহাদিগের তুক্তদ্রব্য শান্তভাবে রোমস্থন অর্থাৎ গিলিত চর্বাণ 

করিতে থাকে । গোগণ এইরূপ ভাবে স্থ্ট হইয়াছে যে, ভোজনের সময় তাহারা 

শান্তভাবে বিশ্রাম করিয়৷ তাহাদিগের তুক্ত দ্রব্য পুনঃ পুনঃ চর্বন করিবে 

আহার করিলেই তাহাদিগের ভুক্ত দ্রব্য তাহাদের জীর্ণকারী পাকস্থলীতে উপস্থিত 

হয় না। তাহাদিগের ভুক্ত দ্রব্য প্রথম একটা বৃহৎ রুমেণ নামক পাকস্থলীতে 

উপস্থিত হইয়া ২য় ও ৩য় পাকস্থলীতে যায় তথা হইতে লালা সংযোগে তাহা 

পুনরায় তাহাদিগের মুখে উপস্থিত হয়। তাহা তাহারা পুনঃ পুনঃ চর্ধণ করে 

তারপর উহ! চতুর্থ পাকস্থলীতে আসে (১) ডে 

সন্ধ্যার সময় আহারের বন্দোবস্ত ও শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেই গৌগণ 

মাহা শয়ন করিয়া চরণ করিতে কিতে সুথে নিপা যায়। 
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স্পমন্য্য।। 

শীতে ও বর্ষার দিনে খড় কি চাটাই বিস্তৃত করিয়া দিলে তাহাতে শুইয়া 
গোগণ সুখে নিদ্রা যাইতে পারে । নরওয়ে দেশে গোগৃহ কাষ্ঠ দ্বারা নিশ্মীণ করিয়া 

উহার উপর ভারতীয় রবার, বা গাটাপা্চা দিয়া মেজ বীধিয়া দেয়। যেন 

গোগণের গায় যন্ত্ন। ন| লাগে। মশার গোগণকে অত্যন্ত বিরক্ত করে। 
মশায় কামড়ীইলে উহার! নিদ্রা বাইতে পারে না। শয়নের স্থানে গোগণের 

মশারির বন্দোবস্ত থাকা আবগ্তক। ছাল! কি মোট! কাপড় দিয়া মশারি 

করিয়া দেওয়। যাইতে পারে । কিন্তু মশারি মাটাতে লাগিয়া না থাকে তজ্জন্ত 

দরমার বেড়া চতুর্দিকে দিয়া তাহার বাহিরে মশারিটা খাটাইয়া দেওয়া উচিত। 

বেন মশারিটা গোমুত্র দ্বারা ন& না হয়। মশারিটা এ বেড়ার বাহিরে দিয় স্থানে 

স্থানে বাঁধিয়া বেড়ায় সংলপ্র করিয়া দিতে হয়। আরধক গে। থাকিলে আমাদিগের 

দেশীক্প গৃহস্থগণ মশারি বন্দোবস্ত করিতে পারে না। সেই স্থলে গোগুহের 
দরজায় ধূম দেওয়ার প্রথা আছে। তাহার নিকটবত্তী স্থানের আবর্জনা! একত্র 

করিয়া ও গোগৃহের আবজ্জনা একত্র সংগ্রহ করিয়া তাহ। দ্বারাই ধুম দেওয়া 
যাইতে পারে। 

তাহাতে গৃহটীও পরিক্ষার থাকে । এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে 

মশাও অল্প হয়। পাটশোল! জালাইলে তাহার ধূমেও মশা দুর হইয়া যায়। 
ধূম দিয়া মশা তাড়াইতে হইলে গোপালকের রাত্রিতে ২5 বার উঠিয়া 
ধুম দিয়া গৃহের মশা! তাঁড়াইয়। দেওয়া কর্তবা এবং ইহাও সতর্কতা লওয়া 
কর্তব্য যে, এ ধুমের মধ্যস্থ আগুনে গোসকলের বা গোগৃহের কোন অনিষ্ট 

না হয়। অনেক সময় গোয়ালের আগুনে সমক্ত বাড়ী ছারখার হইয়া যায়! 

মশায় কামড়াইলে হুপ্ধবতী গাভীর হুধের পরিমাণ কমিয় যায় । গোর শঙ্গে 

ও পায়ের খুরে সরিষার তৈল মাথিয়া দিলেও মশকের উপদ্রব কম হয়। তুলসী 
পাতার রদ গোর গায় মাখিয়া দিলেও মশকের উপদ্রব হয় না । গোর শূঙ্গে 

ও খুরে উত্তমরূপে সরিষার তৈল মাথিয়! দিলে গোরুর শীতও কম লাগে। 
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গো্পাল। বা গোগ্ুহ। রর আজ রা 

গো-শাল! সুদৃঢ়া বস্ত শুচিগোঁময়বর্জিতা | 
তশ্তবাহা বিবর্ঘান্তে পোষণৈরপি বর্জিতাঃ ॥ ৮৪ 

শরৃনুত্রবিলিপ্তাঙ্গা বাহাযত্র দিনে দিনে । 
নিঃসরস্তি গবাং স্থানাৎ তত্রকিং পোষণাদিভিঃ ॥ ৮৫ 

পঞ্চ পধগযতা৷ শাল! গবাং বুদ্ধিকরী মতা । 

দিংহস্থানে কত! সৈব গোনাশং কুরুতে গ্রবম্॥ ৮৬. 

( পরাশরকৃত কৃষিসংগ্রহ ) 

পরাশর খষি গোশালা নিম্মাণের বিধাঁন করিয়াছেন যে, গোশালা সুদূঢ় ও 

গোময় বর্জিত হইবে । গোঁশালার দৈর্ঘ্য ৫৫ হাত হইবে। এবং যে স্থানে 
আলোক ও বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারে, এমন উচ্চ স্থানে গোগৃহ নির্মাণ 
করা উচিত। গোগৃহ কোন ভিজা বা স্তাত্ স্তাতে স্থানে হওয়া কখনও 
উচিত নহে। গোশাল| এমন ভাবে নির্মিত হওয়া কর্তব্য যেন গৃহ অপরিঞার 

ও গোময় যুক্ত না হয়। তাহা করিতে হইলেই গোময় ও গোমুত্র নিঃসরণের 

জন্য একটা পয়ঃপ্রণালী থাকা কর্তব্য ; এবং গো সকল এমন তাবে আবদ্ধ 
থাকা উচিত যেন গোগুলি তাহার নির্দিষ্ট স্থানের চতুর্দিকে ঘুরিতে ফিরিতে 
নাপারে। যদি গো সকল বেশ স্বচ্ছন্দে গুইতে ও উঠিতে প্রারে অথচ 

ঘুরিতে না পারে আর তাহাদিগের পেছনের পায়ের কিছুদুরে পয়ঃ ্রণালীটা 
থাকিলেই গোমগ্ধ ও গোমৃত্র প্র প্রণালীতে পড়িবে, গোর গায় পড়িবে না । 

গ্োগৃহটা যদি উত্তরে ও দক্ষিণে লম্থা ও পূর্বে পশ্চিমে চওড়া হয় এবং 
দক্ষিণে ও উত্তরে ছুইটা দরজা থাকে তবে পূর্বদিকে .ও. পশ্চিম দিকে মাথা 
রাখিয়া ছুই সারিতে গো বাঁধা যায় ও ঠিক মধ্যস্থলে ছুই-ছুট কি. সোয়া ছুই 
ফুট একটা পয়ঃ প্রণালী থাকে, তবে একটা পয়ঃ প্রণালীতে উভয়, সারির গোর 

গোময় গোমৃত্ব পরিচালিত হইতে পারে। উর সারির, গো খুলির দোহনের 

জন্য ও একটা স্থান দ্বারাই হইতে পারে। গোগুলির, মুখ. ও দম 

মধ্যস্থলে রাখিয়া টিটি পেছন : দির্ারা দিকে রাখিয়া ও ছুই সারিতে 
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গোর মাথাগুলি দেওয়ালে ঠেকে, এই ভাবে হইলেও গোগণ ঘুরিতে টা 

না।. গোর খানা দেওয়ার জন্য মাটির চাড়ি, কাঁঠেরটব, বা টিন-টব বা 
পিতলের টব দেওয়া যাইতে পারে। তন্মধ্যে কাঠের টব অন্ন ব্যয়ে মজবুত 
হয় বটে) কিন্তু উহা উত্তমরূপ ধৌত ও পরিষ্কত করা যায় না বলিয্বা উহা 

বাবহার না করাই ভাল। থাগ্ভভাগ্ড গুলি গোরুর গলার সমান উচৃতে স্থাপিত 
হইলে গোঁগণ অনায়াসে আহার করিতে পারে। টবগুলি ইট দিয়া গাঁখিয়া 
সিমেন্ট করিয়া দিলে বা পর্শলেনের টব বসাইয়া দিলে খাদা পাত্রগুলি বেশ 
পরিষ্ষার করিয়া ধৌত করা যায়। উহাতে কোন প্রকার পঁচ। গন্ধ থাকিতে 

পারে না। ইট নির্মিত এ টবের গায় এক পার্থে একটি ছিদ্র থাকিলে 
& ছিদ্র দিয়া ধৌত করা জলগুলি সহজে পড়িগ়্া যাইতে পারে । এবং থাদ্য 
দেওয়ার সময় একটি কর্ককি অন্ত দ্রবা দ্বারা উহা বন্ধ করিয়া রাখা যায়। 

যে সমস্ত নগরে জলের কল আছে সেই সমস্ত স্থানে দেওয়ালে একটি নল 

থাকিলে এবং প্রত্যেক টবের উপর একটি কলের মুখ থাকিলে তাহাদ্বারা টবে 

স্বেচ্ছামত পরিষ্কার জল ভরিম্না পানের জন্য রাখা যায়। এবং আবশ্যকমতে 

পাত্রটীও পরিষ্ষার করা যায় । 

প্রতি ছুইটা গোর মধাস্থলে একটা ছোট ৪ ফুট উচ্চ দেওয়াল থাকিলে 
এক গোঁর সহিত অগ্তগোরুর ঠেলাঠেলি বা ঝগড়া হইতে পারে না। দুইটা 
গাভীর খাদা-টবের মধাস্থলেও অনুচ্চ দেওয়াল দ্বারা বিভক্ত করা উচিত। 

একটি গে! নিজের খাদ্য খাইয়া ফেলিয়া অপর গোর থাদ্য থাইয়৷ ফেলিতে 

পারে। কোন কোন গোর এইরূপ চোর! অভ্যাস আছে, যে, সে অপরের 

থাদাদ্রব্য খাইয়া ফেলে। প্রত্যেক গোর থাদ্যপাত্রের নিকট জানালা থাকা 

আবশ্যক । যেন আলো ও বায়ু প্রবেশ করিতে পারে। প্রত্যেক গোর জন্য 

৪ হাত দীর্ঘ ও ৩ হাত প্রস্থ স্থান নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যক । বড় গো হইলে 

তজ্জন্ত প্রয়োজন মত ৪| হাত পর্যন্ত দীর্ঘ স্থান রাখা আবশ্যক । ভোজন 

পাটা তিন পোয়া হাত গভীর ও এক হাত কি ১ হাত প্রস্থ হওয়া আবশ্যক । 

এবং 'া্রটা ১ হাত উচ্চ হওয়া আবশ্তক । নরদামাটী ৬ অস্কুলি (৪ ইঞ্চি) 

জীর হওয়া আবশ্তক। এক দিকে সাঘান্ত মত ঢালু থাকিবে, জল ঢালিয়া 

দিলেই সমস্ত গোময় ও গোমুত্র বাহির হইয়া যাইতে পারে। 

“ঘরের মেজেটা ১হাত কি দেড় হাত উচু হওয়া চাই। স্থানের অবসথামত 
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ততোধিক উচ্চ করাও আঁবশ্তক হইতে পারে। ঘরের দেওয়াল বাশ কি 
নল বা টিনের কি মাঁটীর ইটের দেওয়া যাইতে পাঁরে। বল! বাহুল্য যে, ইটের 
হইলেই উৎকৃষ্ট হয়। তাহা হইলে গোর গায় শীত কি ঠাণ্ডা বাতাস লাগিতে 

পাঁরে না। পাকা ঘর হইলে ১০ফুট উচু হইলেই যথেষ্ট হয়। তবে পাকা 
দেওয়াল দ্রিলে তাহার আগা গোড়া ভালরূপ আস্তর কর! আবশ্তক। তাহ! 

হইলে ভোজন পান্রে দেওয়ালের স্থুরকি ইটের টুক্র! পড়িতে পারে না ; ঘরের 

ভিট খোওয়া ভাঙ্গার উপর ইট কাত করিয়া ইহাতে সিমেন্ট পয়েন্টিং করিয়া 

দেওয়া উচিত। তাহা হইলে অধিক পিচ্ছল হইবে না; সুতরাং গোরুর পা 

পিছলাইয়! যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না। ছুপ্ধবতী গাভীর পেছনের পায় ও 

পালানে ( ছুগ্ধধারে ), বাটে গোময় গোমূত্র লাগিয়। থাকিলে গাভী নিয়মিত মত 

চগ্ধ দেয় না । তজ্জনা যাহাতে ছুধের গাভীর গায় মল মূত্র লাগিয়া অপরিষার 

না হয় তজ্জন্ বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবগ্তক । 

বৎসরের সকল খতুতেই যেন ঘরের মেজেটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শু 

থাকে তত্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবগ্তক। 'আমাদিগের দেশের প্রজার 

অবস্থা তেমন ভাল নহে। এই অবস্থায় সকলে গোগৃহ পাঁকা বা মেজেটা 

পূর্বোক্ত পাকা বা কাঠের প্রস্তুত করিতে পারে না। গো ঘরের মেজেটা 
মাটী দিয়া তৈয়ার করিয়া যাহাতে ভিট উচু ও সর্বদা শুষ্ক থাকে তাহার 
দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। 

মধ্যে মধ্যে শুষ্ক বালি ছড়াইয়! দিলে ঘরটা সর্ববদ! শুষ্ক ও পরিষ্কার থাঁকিবে। 

গরমের দিন গোগৃহের দরজা ও জানাল! দিবারাত্রই খোলা থাকিতে পারে । 

শীতে ও ঝড় বুষ্টির দিনে উত্তরের দরজা বাঁ জানাল1 দিবারাত্র বদ্ধ থাকা 

আবশ্তক। অন্তান্ত জানালা ও দরজা! রাত্রিতে বদ্ধ রাখা উচিত। দিনে 

খুলিয়া রাখা যাইতে পারে । দরজার উপরে দেওয়ালে বায়ু প্ররেশের পথ রাখা 
উচিত। জানালা ও দরজা গুলি দরমা বা কাঠের হইতে পারে । কাঠের হইলেই 
উত্তম হয়। থুব মোটা পরদাঁও দেওয়া যাইতে পারে। গো গৃছটী ১১২ ফুট 

উচ্চ হওয়া আবশ্তক এবং ২১ দ্রিন বাদ করিয়া সমস্ত মেজেটী ,ধুইয়া ৪৭ 
পরিষ্কার করিয়া দেওয়া বিধেয়। | 

গো গৃহে গোময় ও গোমুত্র অধিক সময় পর্য্যগ ড় থাকা উচিত নহে। 
আবশ্যক মত মধ্যে মধ্যে ফেনাইল বা কার্ালিক পাউডার ছড়াইয়া দেওয়া 
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আঁবশ্যক। গৌগৃহের পয়ঃপ্রণালীটিও প্রত্যহ পরিফার করা উচিত। এবং প্র 
পরঃপ্রণালীটি, বহুদূরে অন্য নরদামার সহিত যোগ করিয়া দেওয়া উচিত। যেন 

গোগৃহে তাহাদিগের মলমৃত্রের গন্ধে তাহাদিগের শারীরিক পীড়া জন্মিতে না 

পারে। যেস্থানে গোময় ও গোমুত্র সারের জন্য ব্যবজগত হয়, তথায় গোগৃহের 

পেছনে একটী বড় আধারে গোময় গোমুত্র সংগ্রহ করিয়া! রাখিয়া তাহা 

যথা সময়ে এ স্থান হইতে লইহ্বা যাওয়া কর্তবা। গোগুলি দুইটা খু'্টায় 

ভোজন পাত্রের নিকট বাঁধিয়া দিতে হইবে, গলায় একটা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া 

এবং "ই দড়ির ছুই দিকে ও ফুট তফাৎ দুইটি খোটা' পুতিয়া এই ছুই 
খোটায় ছুইটী দড়ি এমনভাবে বাঁধিয়। দিতে হইবে, যেন গো ইচ্ছামত উঠিতে 

বদিতে ও শুইতে পারে । ত্র খোট! দুইটাতে দুইটা লোহার আকঙ্ষটী বা কড়া 

লাগাইয়। এই ছুইটী দড়ি বাঁধিয়া গোর গলার দড়িতে লাগাইলে এ ভাবে গোগুলি 

সহজে উঠিতে ও বদিতে পারে। লোহার কড়া বা আঙটা ছুইটা অতি সহজে 

পরিচালিত হইতে পারে । ইহাতে গোর গলায় কোন যন্ত্রণা পাইবার আশঙ্কা 

থাকে না। বুষ, বড়বৎস, বৎসতরী এইরূপে বাধিয়া দেওয়! আবশাক | 

বৃষগুলিকে অন্ত গো হইতে অধিক ৩ফাৎ্ বীধিয়া দেওয়া উচিত। যেহেতু 
উহ্থারা কোন প্রকারে ছুটিতে পারিলে অন্ত গোর উপর ভয়ানক আক্রমণ 

করিতে পারে । বুষদ্দিগকে অধিক মোটা দড়ি দিয়া বা লোহার শিকল দিয় 

বাঁধিয়া রাখা কর্তব্য । প্রত্যেক গোশালায় দ্ুপ্ধবতী গাভীর বৎস রক্ষার জন্য 

এক একটী পৃথক স্থান নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যক । গাভী দোহনের জন্য, ঘাস 

রাখার জন্য, গো প্রনবের জন্ত স্থান নির্দিষ্ট থাকা কর্তব্য। গোঁশালার সন্মথে 

গোগণের বিশ্রামের একটি আঙ্গিনা থাক! আবশ্যক । তাহাতে গে সংখ্যানুবায়ী 

খোঁটা পৌতা থাকিলে উহাতে আবশাক মত গোঁগণকে বাঁধিয়া দেওয়া 

যাইতে পারে । এবং ছুপ্ধবতী গাভীগুলিকে ছাড়িয়া দিলে তাহারা ছুটাছুটি 

করিতে পারে । প্রত্যেক গোশালায় গোপালনের আবশাকীয় দ্রব্যাদি রাখার 

জন্য একটী পৃথক ঘর থাক প্রয়োজনীয় । এবং গোশালা সংলগ্ন এক পার্ে 

গোপাঁলকের বাসের জন্য একটা ঘর থাক! আবশ্যক। গো গৃহের ভিতরটি 

এরূপচওয়া আবগ্তক যেন গো সকল সর্ধদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারে। 

দুগ্ধবতী গাঁভীগণের মন অতি সহজেই চঞ্চল হয়) গাভীগণের মনের চাঞ্চল্য 
হইলেই তাহাদের দুপ্ধদাঁন শক্তি আহত হয়। গাভীর লেজে গোবর কি গোত্র 

২৫ 
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লাগিলে তাহ! তাহাদিগের শরীরে লাগিতে পারে । তজ্জন্ত কোন কোন দেশে 
রাত্রিতে গাভী বাঁধিয়া গাভীর লেজটা একটী তার কি মিহি দড়ি দিয়া উপর 

দিকে বাঁধিয়া রাখে। যেন কোন প্রকারে লেজ দ্বার! তাহাঁদিগের মল মৃত্র স্পর্শ 
করিতে না! পারে আমাদিগের তাহা সুবিধাজনক মনে হয় না।. যেহেতু গোঁগণ 

তাহাদের লেজ দিয়াই গায়ের মশীমাছি তাড়ায় ও গাত্র কঙুয্নন নিবারণ করে। 
লেজটি বাঁধিয়া রাখিলে গোগণ কষ্ট ও অস্থবিধা অনুভব করিবে। 

ষোড়শ পরিচ্ছেদ । 

গোপ। 

পউরু যদদ্য তথগ্তঃ* (১) 

গোভ্যঃ বুত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্য,পজীবিনঃ। 

স্বধর্মং নাধি ভিষ্টন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্ঠতাংগতাঃ ॥ (২) 

(১) ভারতবর্ষে আধ্যদিগের একটি শাখা গোপালন কৃষিকার্ধ্য, কুমীদ 

ও বাণিজ্য করিতেন। উহাঁরা সমাজের উরু অর্থাৎ মূলভিত্তি স্বরূপ ছিলেন। 
উহ্বারাই আর্য সমাজের ধনকুবের ছিলেন। 

(২) সমাজে ইহাদিগের স্থান অতি উচ্চ ছিল। দ্বাপরে নন্দ গোপ গৃহে 
ক্ষত্রিয় যছুবংণীয় কৃষ্ণ, বলরাম অন্নাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন দেখা যাঁয়। 

(৩) এখন ও কোন কোন স্থানে গোপগণকে বিশেষ পাস্থদৃষ্ট হয়। 
মেদিনীপুর জিলায় গোপ নামক স্থানে বিরাট রাজের গে! ও গোঁপবাঁস করিত। 

এখন ও তথায় এ গোপবংশীয় নারাজোলের রাজারা বাঁ করেন। তবে দেশে 

গোচারণ ভূমির অভাবের সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ স্থলেই গোঁপগণ স্বীয় স্ীয় বৃত্তি 
ত্যাগ করিয়া! সমাজে হীন হইয়া পড়িয়াছে। 

(3) পুনরায় গোপগণ যদি নিজ নিজ বৃত্তি রক্ষা করিয়া দৃঢ় পণ করিয়া 

গোজাতির উন্নতির চেষ্টা করেন তবে তাহাদিগের স্বজাতিরও উন্নতি হইবে। 
(৫) গোপগণ যদি দৃঢব্রত ও একনিষ্ঠ হইয়া প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হন যে, তাহা- 

দিগের বৃত্তি অন্য কাহাকেও করিতে দিবেন না, তাহা হইলে "পুনরায় দেশে, দি 

দুগ্ধ পূর্বের স্তায় সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইবে। দেশে গোজাতির বৃদ্ধি হইবে 

(৯) খক্বেদ- (২) মহাভারত শাস্তি পর্বব। 
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(৬) এ দেশে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে গোপগণের অত্যন্ত অধঃপতন 

হইয়াছে । ইহারা এখন আপনাদ্দিগকে গোঁপ বলিয়া পরিচয় দিতেও লজ্জা 
বোধ করে। যখন গোঁপালন করিয়! ভগবান গোপাল ও গোবিন্দ হইয়াছিলেন 

তখন গোপালন করায় দ্বণার বিষয় কি আছে? গোঁপগণ যদি বৈষ্তবর্ণ বলিয়া 

সমাজে আদৃত ও গৃহীত হইতে চায়, তবে তাহাদিগের গোপাঁলন করা উচিত। 
গোঁপগণ গোপালন বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, চাকুরীর চেষ্টা না করিয়া গোপালন 

করি! দেশে ধন বৃদ্ধির উপায় করিয়া স্বদেশের ও স্বজাতর উন্নতি করিতে 

পারেন । 

(৭). অক্ত্রেলিয়ার কোন গোঁপালকের পঞ্চাশ হাজার গে আছে শুনিয়া 

আমর! চমত্কুত হই ) কিন্ত আমাদিগের ও এক দিন এমন ছিল যে, নন্দ গোপের 

নব লক্ষ গো ছিল। এ কথা উপন্তাস নহে কবির কল্পন। নহে। গোপগণ 

পুনরায় স্বধর্মে উদ্বোধিত হইলে দেখিতে পাইবেন উহ! অতি সত্য । 

(৮) গোপগণ সচ্চরিত্র ও গোজাতির প্রতি গ্লীতিমান হওয়া কর্তধা। 

গোপালকগণ কর্মঠ পরিশ্রমী হওয়া কর্তব্য । রাত্রি মংশ থাকিতেই উঠিয়া 

গৌগণের ভোজনপাব্রপরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া গোগণকে গ্রত্যুষে আহাধ্য দেওয়া 

কর্তবা। গোপালকগণের সর্ধদী পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকা কর্তবা । 

(৯) গাভীগণকে অপরিদ্ধার রাখিলে তাহারা হুপ্ধদানে বিমুখ হয়। গো- 

পালকগণ কেবল কর্তব্য কার্যের অনুরোধে গোসেবা না করিয়া যদি গোগণফে 

ভালবাসে তবে গোগণ নিশ্চয়ই এ ভাঁলবাসার প্রতিদান করিবে। গোগণ 

অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকিবে। গাভীগণ অধিক ছুপ্ধমতী হইবে। 

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । 

গোশবিম2। 

দত্ত ও শৃঙ্গ দ্বার! বয়ঃ নির্ণয় । 

প্রচলিত কথায় বলেধে গোক্ক ২২ বৎসর বাঁচে (১) সাধারণতঃ গোজাঁতি 

ধ্ পরিমাণ বাঁচিরা থাকে; তবে কখন কখন গোঁরুকে ২৭1২৮ বৎদর পর্যন্ত 

বাটিতে দেখা যায়। কৌন একটি গাঁভীকে ২৭টি পর্য্যন্ত বস দিতে দেখা 

গিয়াছে । প্র গাভীটি তিনবৎসর বয়সে প্রথম বন দিতে আরম্ভ করিলে এবং 

গড়ে পনর মাঁস পর পর বৎস দিলে, দেখা যায় ২৬ বৎসর ৯ মাসে বৎসদান 
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নিবৃত্তি হইয়াছে । তারপর ১ বৎসর ৩ মাস বচিলে, ২৮ বৎসর বয়সের পরিমাণ 
হয়। | 

গোরুর ২ বৎসর বয়সে ছুধ দাত পড়িয়া নূতন দুইটি চর্বপ দস্ত উঠে। 

ইহার পর প্রত্যেক বৎসর ছুটি ছুটি দাত হয়, এইরূপে ৫, বংসরে আটটি 
দাত উঠে। তখনই গোর পুর্ণ যৌবন প্রাপ্তি হয়। ইহার পর ৮কি ১, 

বৎসর বয়সে এ দীতগুলি ক্রমশঃ ক্ষ হইতে আরম্ভ হইয়া ২০ বৎসরের মধ্যে 

একেবারে ক্ষয় হইয়া যায়। দন্তশূন্য. হইয়াও কোন কোন গাভী বৎস দেয়, 
তাই কথায় বলে--“গাভীর বুড়ো! আতে আর বলদের বুড়ো তে” অর্থাৎ 

গাভী বৎস দেওয়া বন্ধ করিলে এবং বলদ দন্ত শুন্য হইলে বুড়া হ্য়। এই 
রূপে বাল্যকাল হইতে বাদ্ধকা পধ্যন্ত বয়স নির্ণীত হয়। 

সর্বপ্রকার স্তন্পায়ী জীবের শ্ত্রীগণের গর্ভধারণ কালে শরীর ধারণোপ- 

যোগী রক্ত ভিন্ন বাকী রক্ত গর্ভের পুষ্টিসাধন করে। তাই গর্ভিনীর শরীরে 

ঘা হইলে কি রক্তাল্পতা জন্মিলে, উহ! প্রসবের পর ভিন্ন কখনও আরোগ্য 

হয় না। চুলগুলি শরীরের অন্ত অংশ হইতে স্বপ্ন প্রয্োজনীয়, তাই এ সময় 
স্ত্রীলোকের মাথার চুল পড়িয়া যায়। গো-শরীরের স্বল্প প্রয়োঙনীয় তাহার 
শৃঙ্গ, তজ্জন্য গর্ভকালে শুঙ্গের বৃদ্ধি স্থগিত থাকে । পুনব্বার প্রসবের পর 

শৃঙ্টি স্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এ কারণে প্রত্যেক 
গর্ভকালে শুঙ্গে একটি দাগ হয়। এঁদাগদ্বারা কয়টি বস জন্মিয়াছে তাহা 

স্থির করা যায়। ৩ বৎসর বয়সে গাভী প্রথম বৎস দেয়, ইহার পর পনর 

মাস পরে একটি বৎস দেওয়া! ধরিয়া লইলে প্রতিদাগ দ্বারা পনর মাপ হিসাব 

করিয়া তার সঙ্গে ৩ বৎসর যোগ দিলেই গোরুর বয়স ঠিক করা যায়; কিস্তু এ 
নিয়মের বছুব্যতায় হইতে পারে, কারণ সকল গাভী তিন বৎসর বয়সে প্রথম 

বৎস দেয়না, কোন কোন গাভী ১॥ বংসর ২ বৎসর ৩ বৎসর অন্তরও বৎস 

দিয়া থাকে। অনেক সময় ব্যবসায়ীরা গাভীর শুঙ্গের চি ঘলিয়। উঠাইয়! 
ফেলে, তাহাতে বয়ন ঠিক করা যায়ন!। 

পূর্ব কালে গাভীগণ প্রতি বারমাস অন্তর এক একটি বৎসু প্রসব করিত) 
তাই বার মাসের নাম “বৎসর” (১) হইয়াছে। . 

সপ 

(১) বৎস শব্দের উত্তর অন্ত্যর্থে র প্রত্যয়ঃ 
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অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ । 
গোগপন্কে শ্ক্হীন কল্পান্প বিশ্বান্ন। 

কষ্টিক পটাম্ জলের সহিত মিশাইর়া বসের শুঙ্গের স্থানে লাগাইয়া দিলে 

ভবিষ্যতে গোর শৃঙ্গ জন্মেন'। শৃঙ্গ কাটাছুরী দিয়াও শূঙ্গহীন করা যায়। 

ই ছুরী ইয়ুরোপীয়বহু দোকানে বিক্রয়ার্থ প্রস্তত থাকে। 
দক্ষিণাত্যে ৭।৮ দিবসের বংসের শৃঙ্গস্থানে দোহা পোড়াইরা সাগাইয়। দেয়, 

তাহাতে ও শৃঙ্গোদগম হয় না । শৃঙ্গ গোগণের আত্মরক্ষীর জন্য স্থষ্ট হইয়াছিল; 

এখন শুঙ্গযুক্ত গোগণ একটু উগ্র প্রকৃতির হর । শূঙ্গহীন গাভীগণ অতি শান্ত 
৫ স্থির ধীর হয়; তাঁই ইয়ুরোপীব্ুগণ গোগণকে শুঙ্গহীন করিয়! ফেলিতেছেন। 

উনবিংশ পরিচ্ছেদ । 
পো-্মুল্য। 

ভারতবানীর পক্ষে গো অমূল্য ধন। অতি প্রাচীন কালে গোই ক্তেয় 

দ্রবোর মূল্য নির্ণায়ক প্রচলিত মুদ্রা স্বরূপছিল। গো-দারাই দর্বশ্রেণীর ক্রয় 

বিক্রয়ার্থ দ্রব্যের মুল্য আদান প্রদান হইত। 
তারপর ভারতে কড়ি দ্বারা দ্রব্যের মূলা আদান প্রদান হইত। তখন 

দুই কাহন কড়ি একটি দুগ্ধবতী গোর মুল্য নির্ধারিত হইলাঁ এঁছুই কাহন 

কড়ির মূলা একটাকার - অংশ। তবে স্ুলক্ষণাক্রান্ত বিশেষ গুণযুক্ত গাভীর 
বিশেষ মূল্য ছিল। আইন আকবরীতে লিখিত আছে, আকবর বাদসাহের 

সময়ে যখন একসের ছুধের দাম এক পয়সা, একপের ঘ্বতের দাম কিঞ্চিদিধিক 

চাঁরিপয়স। ছিল, তখনও ভাল ছুগ্ধবতী গাভীর মুল্য ১০ হইতে ২* মোহর 

ছিল। কোন কোন গোর মুল্য ১** মোহর হইত। বাদসাহ নিজে ছুই 

লক্ষ প্দাম” অর্থাৎ ৫*০'২ হাজার রৌপ্য মুদ্রায় ছুইটি গাভী ক্রয় 

করিয়াছিলেন । (১) 

গোরু মূল্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন খতুতে বিস্তর ন্যুনাধিক হয়। 

(১) 715 0191550০১০০ 0০881) & [3817 06 00%5 001 2 নি 9৫ 
0885 (7২5. 5০০০), 
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যে দেশে যে জাতীর গো উৎপন্ন হয়, তথা! হইতে ভিন্ন দেশে নীত হইলে উহা 
অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। , 

বৈশাখ হইতে আশখ্িন মাস পর্য্যস্ত জমীতে ফসল থাকায় এবং দেশের বন 

জমি জলমগ্র থাকায় পণুথাগ্তের অত্যন্ত অভাব হয়। তখন অনাহারেও 
নাঁনা প্রকার ছুর্দমনীয় ব্যাধিতে গোঁসকল আক্রান্ত হুইয়া বিনা চিকিৎসায় ও 
কুচিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করে । তৎকালে চাষের কাঁধ্য না থাকায় অনেক গৃহস্থ 

তাহাদিগের গো সকল প্র সময় বিক্রয় করিয়া ফেলে। তজ্জন্য তৎকালে গে 
মুল্যের অত্যন্ত হাস হয়। 

গাভীর মূল্য তাহাদিগের বংশ ও ছুগ্ধদান শক্তির উপর নির্ভর করে। হান্সী, 
গুজরাট, মুলতান প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতীয় গাভী বংসের মূল্য ৫০২ হইতে ২০০২ 
টাকা। এ সকল গাভীই কলিকাতায় ১৫০২ হইতে ৩০০২ টাঁকায় বিজীত 
হয়। নেলোর, অমৃতমহাঁল ও হান্সী এক জোড়া বৃষ ও দামড়ার মূল্য সাধারণত: 

২০০২ হইতে ৫০০২, টাকা। 

১৩২১ সনের আশ্বিন মাসের হিতবাদী পত্রিকায় দেখ! গেল, কিছুকাল 

পুর্বে একটি হান্সী বুষ ১৩০:২ টাক! মূল্যে ব্রেজিল দেশে নীত হইয়াছে। 
একটি দুগ্ধবতী গাভী ২৪ ঘণ্টায় যতসের দুগ্ধ দেয়, তার প্রতিসের ক্রদে 

পূর্ব ৮২ টাকা ১০২ টাঁকা হিসাবে বিক্রীত হইত, এখন সের প্রতি ১৫২ টাঁকা 
১৬৯ টাঁকা এমনকি কোন স্থানে ২০২ টাঁকা হিসাবে পর্য্যন্ত বিক্রীত হয়; অর্থাৎ 
/8 সের ছুগ্ধের গাভী ৮২ টাকায় বিক্রয় হয়। ।* সের দুধের গাভী ২০০২ 

টাকা এবং ।২ সের ছুধের গাভী ২৪০২ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। 
এই গ্রন্থকার চিৎপুরের হাট হইতে একটি যুলতানী গাভী, ষে প্রত্যহ ।২ 

সের ছুধ দেয় তাহা! ২৩২ টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন। 

ইউরোপ ও আমেরিকায় গৌছুপ্ধ কি নবনীত প্রদর্শনীর উৎকৃষ্ট পদকপ্রাপ্ত 
গো, অত্যধিক যূল্যে বিক্রীত হয়। বিশিষ্ট বংশের-গো সকল অধিক মূল 
সর্বদাই বিক্রীত হইয়া থাকে। কমেট নামক প্রসিদ্ধ বৃষ ১৫,০+০২ টাঁকায় 
বিক্রীত হইয়াছিল। কমেট বুষের উৎপন্ন লরা ও লেরী নামক প্রসিদ্ধ গাভী 
ঘয়ের গর্ভে উৎপন্ন একটি একবৎসর বয়স্ক ষাঁড় বৎস ও বয়সের একটিএরৎসতরী 

যথাক্রমে ৪৫০*২ ও ৩০০*২, টাকায় বিক্রীত হুইয়াছে। হারকুইলিস্ হুবেক 
নামক বৃষ আমেরিকার নিউইয়র্ক সায়ারের মিঃ কেম্পবেল নাঘক. গো. পালকের 
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_ডচেজ অব্ জেনভ| নামক প্রসিদ্ধ বংশীয় ক্ষুদ্র শৃ্গী গে ইংলগের গ্রোচেষ্টার 
গায়্র নিবাসী পেভিন্ডেভিন্ সাহেব ১,২১৮০*২ টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন (১) 

| বিংশ পরিচ্ছেদ । 

গোপালন্েন্স উপম্যোগী জ্ব্য | 

ইউরোপে, ইংলগ্ডে, আমেরিকায় গে৷ জাতির উন্নতির জন্য অপাধারণ যত্ন ও 
চেষ্টা হইতেছে। সমিতি, কণ্টো লিং সমিতি, গৌপ্রদর্শনী, দুগ্ধ প্রদর্শনী, ও 
মাখন প্রদর্শনী স্থাপিত হইয়া নান! তত্ব আধিষ্কত হইয়াছে । এবং সেই সঙ্গে 
সঙ্গে গোপালনের বাবহার্ধয নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক সাজ, সরঞ্জাম, প্রস্তত 

হইতেছে। প্র সকল দ্রব্য গোপালনে ব্যবহৃত হইতেছে । আমাদের দেশে 

মাঠ হইতে ঘাস কাটিয়া আনিবাঁর জন্য কান্ডে, দা ও মাটি হইতে ঘাস মূলাদি 
উঠাইবার জন্য খুরুপি ও ঘাস কাটার জন্ত একটা বটা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
খাগ্ধ দেওয়ার জন্য একটা মাটীর চাঁড়ি ছুধের কেড়ে ও গোরু বাধার দড়ি ইহা 

মাত্রই আবশ্তকীয় দ্রব্য । 

কিন্ত বিলাতী গোশালায় এতঘ্যতীত বহু প্রকারের ষন্ত্র ব্যবহৃত হয়। 

বিলাতে ঘাস কাটার যন্ত্র, সাইলেজ কাঁটার যন্ত্র এবং ছুগ্ধ দৌহনীয় কল, ছুগ্ধ 

পরীক্ষার কল (লেক্ট্রোমেটার) মাথন তোলার কল, ছানা ও পনীর প্রস্তুতের কল 

তদনুসঙ্গীয় বনু প্রকারের যন্ত্র ও হুগ্ধ পরিমাপের যন্ত্র প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক কল 

গোশালায় বাবহৃত হইয়া থাকে । 

(১) ০0£ 035 5216 1)7 ৪00101),.**০৮৮০০০, 075 1670 ০€ 7, 021770- 

9০1] 01 6৬ ৬০11 11115, 17521 00108) 1891) 1058 90101915 1521- 

19৩0 £8০,9০০ ০01 61932 10 616 10081) 05 1311651) 73156051, 

6০1 17101) ০6 0176 70000955 12101155 ৪518850 2624817) 800 017 

০1 00171) 45101061151) 105015655০0 বিউটি, 25 009951১0 007 111, 

1230১ ₹08155 ০ 308095191 917118 ৪6 0৩ ০০০০৪ 07165 

56881720, | 

চ0০5০1078019 তে ৪%। 11109) | চ 387-388. 
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একবিংশ পরিচ্ছেদ । 

গোগশেল্স শুভ্ভাশুন্ড লঙ্ষণ্প 

গো পৃষ্ঠের মধ্যস্থলে যদি একটা চক্র চিহ্ন থাকে তবে তাহাকে দল চিহ্ন 
বলে। এ গো যে ক্রয় করে তাহার বাড়ীতে সত্রেই এক দল বা একপাঁল গো 

হয়। গোর বক্ষঃস্থলের ছুই পার্থ দুইটা লোমের চক্র থাকে, কিন্তু এ চক্র এক 

দিকে থাকিলে উহা গোর অত্যন্ত অশুভ লক্ষণ। যে গোর এইরূপ একটী চক্র 
থাকে সেই গে! ষে গৃহে থাকে সেই গৃহ অচিরে গো শুন্ত হয়। গোর কপালে 

চক্ষুর উপরি ভাগের লাইনে মাল্য চিন্ত থাঁকিলে ক্রেতা অবিবাহিত কি বিপত্ধিক 
থাঁকিলে অচিরে বিবাহিত হয়। এবং সন্ত্রীক থাকিলে তাহার পুনঃ স্ত্রী পাওয়ার 

সম্তাবন! হয়। ককুদ বা গজে বা তাহার ঠিক সম্মুখে কি পেছনে চক্র চিহ্ন 
থাকিলে উহা অত্যন্ত শুভ চিত । গোর এই চিহ্ন থাকিলে গো স্বামীর অত্যন্ত 

ওুভ হয় । পেটের মধ্যস্থলে মুত্র নালীর উপর একটা চিহ্ন থাকে তাহাকে 

নীর চিহ্ব বলে। এ চিহ্নটা চিনিয়া গে ক্রয় করিলে ক্রেতার বংশ নদী 

প্রবাহের স্তায় বৃদ্ধি হয়) বা ভন্ম হয়। স্থতরাঁং ক্রেতাগণ খ্ররূপ সন্ধিগ্ধ 

স্থলে তী গো ক্রয় করিতে ভীত হয়। বদি গোর পষ্ঠ দেশ বেষ্টন করিয়া 

উর্ধমুখে চক্র থাকে তবে উহা! ক্রেতার ভবিষ্যত উন্নতি সূচক; যদি চক্র 

নিয়মুখী হয় তবে তাহা গোস্বামীর অধঃপতন সুচক। গলকম্বলের ফিছু উপর 

গলার এক পাশে যদি আবর্ত থাকে তবে তাহাঁকে লক্ষী চিহ্ন বলে। উহা 
গোস্বামীর অত্যন্ত শুভস্ুচক। এ্ররূপ চিহ্নযুক্ত গে। আতি দৈবাৎ পাওয়া 

যার। এই চিত্ুুক্ত বৃষ অত্যন্ত শুভফল প্রদ। এরূপ বৃষের মূল্য অত্যন্ত 
অধিক হয়। 

অশুভ ছিহ্ু। . 
গৌর কপালে তিনটা চক্র থাকিয়া তাহারা যদি একটি ত্রিভুজের আকৃতি 

হয় তবে তাহাকে শিবের ত্রিনেত্র বলে। শ্রী ত্রিভুজের একটি কোন খোল। 

থাকিলে উহা অণুভহ্চক | এ গো সম্মুখে যাহা দেখে তাহাই, ভম্মীভূত হয়। 

কপালে একটি চক্রের উপর আর একটি চক্র থাকিলে উহাতে গোস্বামীর 
বিপদের উপর বিপদ হয়। যদি কোন পায়ের মনিবন্ধ রেখাম্ন আবর্ত থাকে তবে" 

গোস্বামী কারাগারে "আবদ্ধ হয়। পুষ্টের মধ্যস্থলের উভয় দিকে দুইটা 'রোমের 
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আবর্ত থাকিলে গোস্বামী সত্বর কবরগত হয়। কোন গোর পাছার নিকট 

রোমের আবর্ড থাকিলে গোস্বামী যে বাবসা করিবে তাহাতে দে অকৃত 
কার্য হইবে। 

শুভজনক্ষণ | 

ওষ্ঠ, জিহবা, তালু তাম্রবর্ণ ; কর্ণ ক্ষুদ্র, হুত্ব ; পেট দেখিতে সুন্দর ও ঝুড়ির 

স্যার লাঙ্গুল তৃষ্পর্শা ও সুস্ম রোম বিশিষ্ট) গাত্র রোম কোমল মনোহর, 

দত্ত সংখ্যা নয় বা ছয় হইলে গোস্বামীর শুভ হয়। দত্ত সংখ্যা ৭টী হইলে 
তাহা অণ্ডভ জনক । যেসকল ফাড়ের চক্ষু কৃষ্ণ ও পীতবর্ণ মিশিত, গান্র 
শ্বতবর্ণ, শ্গ তাত্রবর্ণ সেই সকল ষাড় শুভদায়ক | 

ওষ্, তালু, জিহ্বা ষ্চবর্ণ বিশিষ্ট ধাঁড় কুলক্ষণ যুক্ত, উহা গৃহস্থের অনিষ্ট 
দায়ক। 

২৬. 



শক অত ! 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 
দুগ্ধ । 

ছুপ্ধ মানবজীবন পোষণোপযোগী, শ্বেতবর্ণ অস্থচ্ছ তরল পদার্থ । 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মানবজীবন ধারণোপযোগী সমস্ত উপাদান এক 
গোছুদ্ধেই বিগ্যমান আছে । এই যে বৃহৎকায় হস্তী কি অশ্বারোহণে বিশালবপুঃ 

যোদ্ধ,প্রবর ভীমবেগে যুদ্ধক্ষেত্রে আম্ফালনপুর্ব্বক বিচরণ করিতেছে, সেই হস্তী, 
অশ্ব, ও যোদ্ধা ইহারা সকলেই একদিন মাতৃগর্ড হইতে চৈতন্ত বিশিষ্ট জড়- 

পিও স্বরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল । প্রথমতঃ ত্তত্তছুদ্ধ পান দ্বারাই ইহারা পুষ্ট ও 

স্থগঠিত দেহ জীবে পরিণত হইয়াছে । গোছুপ্ধে শিশুর জীবনধারণোপযোগী 

এনাবোলিক ও মেটাবোলিক পদার্ঘদ্বয় বিদ্যমান আছে। (১) 

ছুপ্ধের অস্থচ্ছতার কারণ এই যে, উহাতে জলীয় পরমাণুর সহিত ঘ্বতের 
পরমাণু লিউকো সাইটিস্ (1-15009০)55 ) কেসিন, ও কেলসিয়াম পরমাণু 

সকল এরপভাবে বিদ্যমান আছে ষে, ছুদ্ধ অধিক সমগ্ন রাখিয়। দিলেও শ্রী সকল 

পরমাণু জলীয় পরমাণু হইতে পৃথক হইয়া! নীচে জমিয়া যাইতে পারে ন1। 

গোছুদ্ধই " এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। সকল ত্তন্তপায়ী. জীবের গ্ধ 

কতকাংশে একরূপ হইলেও উহ্বাদদিগের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে, বিশেষ 

পার্থক্য আছে । 

গোহদ্ধের বিশেষত্ব প্রদর্শন জন্য এই প্রসঙ্গে অন্তান্ত স্তন্যপায়ী জীবের হগ্ধের 

সহিত গোছুপ্ধের তুলন! করিয়া দেখান যাইতেছে । 

ছুগ্ধকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যাইতে পারে । 

(৯) গোহগ্ধ। 

(২) যালুষী, অশ্বী ও গর্দভীর দুগ্ধ । 

(৩) ছাগ, মেষ, ও মহিষী তুগ্ধ। 

(৪) শিশুক ও তিমি প্রভৃতি জলচর নর ছু । 

(১) 75289. [[9/81১0110) | 
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হস্ত শ্রেণী। 

জল ূ চব্বা | শব্করা 

মানব ৮৮২০ ৩'৩০ | ৬৮৪ 

বত ূ ৰ 

অশ্ব ৮৯৮১ | ১১৯৭ | ৬৮৯ 
পির ৯ 

গর্দিভ | ৯৯*১২ র ১২৬ 1 ৬৫০ ূ ১৬৬ 
ৃ 

৩স্ত শ্রেনী। 

ছাঁগ ৮৬০৪ ৃ ৪৬৩ ৪'২২ 
ূ 2555 
ৰ 

মহিষ ৮২'৬৩ ূ ৭'৬১ ৪'৭২ 

22525 

মেষ ৭৯৪৬ [| ৮৬৩ ৪-২৮ 
ৃ | 

গর্ঘ শ্রেণী । 
লি 23552 ী 

শিণুক ৪১১১ ৪৮৫০ ১২৩ ৮৫৯ ০'৫৭ 

[ 
তিমি ৪৮৬৩৭ 

কোঁম কোন বিষয়ে অন্ত কোন ছুগ্ধের উৎকর্ষত থাকিলেও সকল বিষয়ে 

দৃষ্টিপাত করিলে উপলদ্ধি হইবে, যে, গোহুগ্ধই সর্বোৎকৃষ্ট । 

রাদায়নিক বিশ্লেষণ ছারা জানা! গিয়াছে দুগ্ধে চব্বা, শর্করা, কেসিনু 
মিনম। ধাতব পদার্থ ও ঘন পদার্থের পরমাণু সকল ন্যুনাধিক পরিমাণে আইছে 
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ইউরোপীয় গোছুগ্ে সাধারণতঃ গড়ে চবর্বা ৩৭৫ ভীগ, দুগ্ধশর্করা ৪*৭৫ 
ভাগ, প্রটিন ৩৭৫ ভাগ থাকে । 

মহিশুরের অন্তর্গত বাঙ্গালোরের ডাক্তার শ্রীনিবাস রাও রাসায়নিক পরীক্ষা 
দারা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, ভারতীয় গোহুদ্ধে নি্ললিখিত উপাদান 
বিদ্যমান আছে। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর ছুঞ্ধে শর্করার ভাগ গোদুগ্ধ হইতে একটু অধিক থাকিলেও 
উহাতে চব্রবী ও প্রোটিনের ভাগ গো ছুগ্ধ হইতে অল্প। সুতরাং গোছুগ্ধ হইতে 
ছানা 3 মাখন উহাতে কম হয়। 

তৃতীয় শ্রেণীর দুগ্ধে শর্করা ও চববীর ভাগ একটু বেশী থাকায় উহার দি 
ভাল হয় কিন্ত গোছুপ্ধ হইতে প্রোটিনের ভাগ কম থাকায় উহাতে ছানা! কম হয়। 

চতুর্থ শ্রেণীর ছুগ্ধে চবর্বীর ভাগ অত্যন্ত অধিক থাকিলে ও উহাতে 
শর্করার ভাগ অত্যন্ত কম বলিয়া উহা! তেমন সুখাদ্য নহে। সামুদ্রিক জীবের 
ছুগ্ধের নবনীতে বিউর্ট্রিক এসিড বিদ্যমান আছে। সকল প্রকারে দৃষ্টি করিলে 
গোছুগ্ধই সর্বোৎকৃষ্ট । 

দেশ, কাল, খাদ্য 'ও পাত্র তেদে গোহুগ্ধের মধ্যেও বিস্তর ইতর বিশেষ 
হ্য়। নিয় জলাতৃমির জলীয় ঘাস খাইয়া যে সমস্ত গো নিম্ন জলাভূমিতে 
বাদ করে, তাহার্দিগের ছুগ্ধ হইতে উলুখড় ইত্যাদি ঘাস খাইয়! উচ্চ ভূমিতে 
ঘে সকল গো বাস করে, এ সকল গোর ছুগ্ধে জলীয় ভাগ কম থাকে, চব্ববী 
অধিক থাকে । এইরপ স্থানে স্থানেই গোহুগ্ধের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। 

বর্ষ! খতুর দুগ্ধ অপেক্ষা শীত খতুর ছুগ্ধে জলীয় ভাগ কম থাকে, চর্ব্বা 
অধিক থাকে। এইরূপ বিভিন্ন খতুতে এক গোরুর ছধের মধ্যেই পার্থক্য দৃষ্ট 

হয়। প্রাতঃকালের দুগ্ধ হইতে অপরাহ্নের ছুধে অধিক নবনীতের ভাগ থাকে । 

বিভিন্ন প্রকার খাদোর জন্যও গোছুষ্ধের বিস্তর ইতর বিশেষ হইয়া! থাকে । 

আখ, গুড়, চিনি, খাঁওয়াইলে গাভী যে ছুপ্ধ দিবে, অন্য গোরুর ছুধ হইতে 

তাহাতে শর্করার ভাগ অধিক থাকিবে । নিম ও গুলঞ্চ খাওয়াইলে গাভীর ছগ্ধ 

তিক্ত হয়, তাহাতে শর্করার ভাগ কম থাকে । রসুন ব! পিয়াজ খাওয়াইলে গোর 

ছুগ্ধ হুরগন্ধ যুক্ত হয়। 

ভি ভিন্ন জাতীয় গোর দুগ্ধের গুণের বিস্তর ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয়। পূর্বেই 
প্করিয়াছি যে, ভারতীয় গো ছুগ্ধে ইউরোপীয় গো দুগ্ধ হইতে নবনীতের 
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ভাগ অধিক । আবার একজাতীয় একই স্থানের পৃথক পৃথক গ্রোক্ুর ছধেও 
বিস্তর ইতর বিশেষ হয়। 

লগুন হরে ১৯** খৃষ্টাবব হইতে ১৯০৯ খুষ্টাব পর্য্যন্ত ৯ বৎদরের পরীক্ষায় 

জানা গিয়াছে যে, কোন কোন জাতীয় গাভীর ছুগ্ধের পরিমাণ ও এ ছুগ্ধের 
মাধনের পরিমাণ অন্যান্য জাতীয় গাভীর ছুগ্ধ ও মাখন অপেক্ষা, অধিক । 

একটি সর্টহিরণ জাতীয় গাভী, যে দৈনিক ২৪1ৎসের হিসাবে হুগ্ধ দিয়াছিল, এ 

ছুধে শতকরা ৩'৩৬ ভাগ মাখন ছিল। জার্সি গাতী, যে দৈনিক ১১০সের ছুগধ 
দিয়াছিল, এ ছুধে শতকরা ৫.৯ ভাগ মাখন ছিল। একটি গারণপি গাভী, যে 

দৈনিক ১৬%ৎ«দেড় পোয়া ছুপ্ধ দান করিয়াছিল, উহার এ ছুধে ৪৪৯ ভাগ মাখন 

ছিল। একটি রেড্পোল্ড গভী, যে দৈনিক ১৯৮/* তের ছটাক দুগ্ধ দিয়াছিল, 

তাহাতে শতকরা ৩৬০ ভাগ মাখন ছিল। একটি কেরী গাভী, যে দৈনিক 

১৫৮৮০ চৌদ্দ ছটাক দুধ দিয়াছিল, এ দুধে শতকরা! ৪'১* ভাগ মাখন ছিল। 

গোহপ্ধ দোহন কালে প্রথম অং'শর ছুগ্ধে পরবর্তী দোহন কালের 
দুগ্ধ অপেক্ষা নবনীতের ভাগ অল্প থাকে। অতি তাড়াতাড়ি দোহন কার্ধ্য 

শেষ করিলে এঁ ছুগ্ধে মাখনের ভাগ অধিক হয়। হত্ত দ্বারা গো দোহন 
করিলে ছুগ্ধে নবনীত অধিক জন্মে। দুগ্ধ দোহনের কল দিয়া গাভী দোহন 

করিলে যে ছুধ পাওয়া যায় তাহাতে নবনীত অপেক্ষাকৃত কম হয়। 
কোন কোন গাভীর ছুধ হরিদ্রাবর্ণ ও ঘন। উহাতে নবনীতের ভাগ 

অধিক থাকে । কোন কোন গাভীর ছুধ সাদা ও ঘন। এ ছুধে ছানা অধিক 

হয়, দধি ভাল হয় কিন্তু উহাতে নবনীতের ভাগ অল্প থাকে । 

কোন কোন ছুধ পাঁত্লা নীলাত, উহাতে ছানা ও মাখনের ভাগ অল্প 

থাকে উহাতে দধি ভাল হয় না । কিন্তু উহা শিশু ও রোগীর পথ্য। | 

নব প্রসবিত্রী গাভী (যাহার বংস ছোট ) তাহার ছৃধ প্রথম প্রথম পাত্লা 

হয়। পরে বংগ যতই বড় হইতে থাকে ছুগ্ধে ততই -দবনীতের ভাগ বৃদ্ধি 
হইস্া ছুগ্ধ ক্রনশঃ ঘন হইতে থাকে । প্রনবের অন্যবাঁইিত পরে ২৩ দিন 
পরধ্স্ত যে ছুগ্ধ পাওয়া যার তাহার নাম পানর" (১) ছধ! উহা! পুর্ণবয়্ 
মনুষা খাদ্যের জনা তেমন উপযোগা নহে। প্রসবের পর ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত 

(১) 08103010171 
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উহা ব্যবহার কর! উচিত নহে। বসহীনা ও মৃতবৎসার ছুখও স্বান্থোর 
পক্ষে ক্ষতিজনক । ভাল পুরাতন গাভীর হুপ্ধে সের গ্রতি 4 পোয়! ছানা! ও 
দের প্রতি /* ছটাক মাখন হয়। 

গাভীর বর্ণ ভেদেও উহার ছৃগ্ধের গুণের ইতর বিশেষ হয়। কৃষ্ণ বর্ণা 
গাভীর ছগ্ধ পিত্বনাশক ; শ্বেত বর্ণার ছুধ বাতত্ব; রক্কবর্ণার দুধ কফস্ব) 
কপিলার ছুধ ভরিদোষস্ব | (১) 

অনেকে মনে করেন যে, অধিক দুগ্ধবতী গাভীর ছুগ্ধ অপেক্ষা অল্প ছুগ্ধ 
বভী গাভীর দুধ অধিক ভাল কিন্তু পরীক্ষ! দ্বারা এঁ ধারণা ভ্রম বিয়া স্থিরী- 
কত হইয়াছে। 

ছুগ্ধ পান করিতে হইলে ছঞ্ধ জাল দিয়া সিদ্ধ করিয়া উত্তমরূপে 
ফুটাইয়া লইয়া! নামাইয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে পান করা উচিত। উহা থাইতেও 
সুস্বাছ। অধিক গরম কিন্বা অধিক ঠাঁওা কি পূর্ব দিবসের ছুগ্ধ খাইলে উহ! পরি- 
পাক হয় না। পেটের অন্থখ হয়। উহা! থাইতেও তেমন নুম্বাদ নহে। 
আবার অধিক জ্বালের ঘন ছুপ্ধ গুরুপাক, তাহাতেও পেটের অস্থুখ হইতে 
পারে। চিকিৎসকগণ রোগীকে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পানের ব্যবস্থা 'করিয়া থাকেন। 

তজ্জন্ত ছুগ্ধ জাল দিয়া রাখিতে হয়। জাল দেওয়া ছুগ্ধ অনেকক্ষণ পর্য্যস্ত 
অবিকৃত অবস্থায় থাকে। বৈদ্য শাম্্রমতে দুগ্ধ শুক্রবর্ধক, জাল দেওয়! ছুগ্ 

গরম অবস্থায় পান করিলে কফ, ও বায়ু নাশক এবং শীতল অবস্থায় পান 
করিলে পিত্ত নাশক হয়। চিনি ও মিশ্রি সংযুক্ত ছুগ্ধ শুক্রজ্নক ও ত্রিদোষ 
নাশক। গুড় মিশ্রিত ছুগ্ধ মুত্রকচ্ছ নাশক এবং পিত্বশ্নেম্ম বদ্ধক। ছুগ্ধ 
মস্থন করিয়া নবনীত উঠাইয়া লইলে তাহাকে মথিত দুগ্ধ বলে। মথিত দুগ্ধ 

লঘুপাক ও ভ্রিদোষ নাশক। পান করিলে শরীরের পুষ্টি, অগ্নিদীপ্তি ও গুক্রের 
সন্ধি হয়। মধ্যান্ছে সেবিত হুপ্ধ বলকারক, কফহারক, পিত্বনাশক ও অগ্নিদীপক | 

বাগ্যকালে ছুগ্ধপান করিলে শরীর পুষ্ট হয়। ক্ষয়রোগে ছৃপ্ধপান করিলে 
ক্ষয়ের নিষারগ, বৃদ্ধ অবস্থায় পান করিলে শরীরের হিত সাধন ও নান! দোষ 
হরণ করে ও চক্ষুর দৃষ্টি বৃদ্ধি করে। রাত্রিতে অগ্লাদির সহিত ছুগ্ধ পান না: 

ক ১১ সিতানাং বাত কৃষ্গানাং পিতনাশকং | . 
... প্লেমং রক্তবর্ণানাং ত্িন্হস্তি কপিলাপয়ঃ ॥ 
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করিয়া! কেবলমাত্র ছুগ্ধ পাঁন কর! উচিত ও ছুগ্ধ পান করার কিছুক্ষণ পরে 

শয়ন করিলে আর অজীর্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। 

শিশু, বুদ্ধ, কৃষ, ও দুর্ববলের পক্ষে ছুদ্ধ অমৃততুল্য রসায়ন ৷ দুগ্ধ জাল দিয়া 

ঘন করিলে তাহাকে প্রচলিত ভাষায় ক্ষীর, গাঁ ও কঠিন করিলে তাহাকে 
মেওযা বলে। ক্ষীর ও মেওয়! গুরুপাঁক খাদ্য। চিনি ও মিশ্রি সংযোগে ক্ষীর 

ও মেওয়! হইতে ক্ষীরমোঁহন, পেড়া, বরফি প্রভৃতি দেব দুর্লভ খাদ্য প্রস্তত হয়। 

ইংলগু প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে আমাদের দেশের ন্যায় জাল দিয়! দুগ্ধ পান 

করার নিয়ম নাই। তীহারা কাচ! তুপ্ধই পান, ও কাঁচা হুগ্ধোস্তব মাখন, পনীর, 

ছানা, সর (ক্রীম) আহার করিয়া থাঁকেন। কাচ! দুগ্ধ পান করা কখনই 
উচিত নহে। কারণ দুগ্ধ দোহন করার কিছুকাল পরই উহাতে একপ্রকার 

কীটান্ু জন্মে। উহার! উদরস্থ হইলে শরীরের অনিষ্ট হয়। দুগ্ধ জাল দিলে 

এ সকল কাটান মরিয়! যার । তখন এ ছুধ নির্বিপ্নে পান করা যাইতে পারে। 

দুগ্ধ ঠাঁও! হইলে পুনরায় এ সকল কাঁটান্ু জন্মিয়া থাকে । তজ্জন্ই দুগ্ধ ঠাণ্ডা 

হইয়া গেলে, তাহা পুনরায় জাল দিয়া গরম করিয়া ব্যবহার কর! উচিত। 

কেহ কেহ ছুধে লবণ সংযোগে ব্যবহার করেন কিন্তু বৈদ্যশান্ত্রমতে এরূপ ব্যবহার 

অতীব দুষ্য। 
ইযুরোপীয়গণ ছুধ কেবল চা ও পুডিং প্রভৃতিতে ব্যবহার করেন । মাংসাশী 

বলিয়৷ ইহার! শুধু ছুধ তত ভালবাসেন না। যখনই ইহারা ছুপ্ধ পান করেন, 
তখন ইহার! কাচা ছুধই খাইয়া থাকেন । কাচা হুধ সুখাগ্ভ নহে । 

তবে ছুদ্ধ দোহনের পর কতক্ষণ পর্যাস্ত উহা! গরম থাকে | তখন তাহাকে 

ধারোষ্চ হুপ্ধ বলে। ধারোষ্ অবস্থায় কাচা দুগ্ধ সুপেয় । ধারোষ ছুগ্ধ 

বলকারক, লঘু শীতল, অমৃততুল্য, অগ্নিদীপক ও ত্রিদৌষ নাশক । 

ছপ্ধ শীতল হইলে উহাতে কাটান জন্দিয্না থাকে, ও- তাহাতে ছুগ্ধজাত 

অগনত্থের বুদ্ধি হয়। কাঁচা দুগ্ধ অনেক্ষকণ রাখিয়া দিলে মাইক্রো অর্গেনিজম দ্বারা 

লেক্টিক. এসিড্ বৃদ্ধি পাইয়! দুগ্ধ টক হুয়া যায়। তাপ এ বিষে অধিক সাহাষা 

করিয়া থাকে । 

 ছুধ জাল দিয়া বাখিলে সহজে নষ্ট হয না। কীট! দুধ খুব শীতল স্থানে রাখিলে 

কিন্বা বরফ দিয়া বেষ্টন করিয়া রাখিলে উহা অধিক সময় অধিকৃত অবস্থায় থাকে। 
জল মিশাইয়া ছুগ্ঠপাত্র অল্প আগুণে রাখিলে হুগ্ধ লীগ নষ্ট হয় নাঁ। কাঁচা ছৃগে 
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গুটিকতক বিচালি অথবা খেজুরপাতা অথবা! লঙ্কা মরিচ মগ্ন করিয়া রাধিলে 
দুগ্ধ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নষ্ট হয় না। 

হুদ্ধে জম মিশ্রিত করিলে সেই ছুগ্ধ নীলাভ দৃষ্ট হয়। পরিষ্কার বাঁচের গ্লাসে 
ধর ছুগ্ধ ঢালিয়া দৃষ্টি করিলে তাহ! সহজে ঠিক করিতে পার৷ ধান্ন। জল মিশ্রিত: 

দুগ্ধ, থাটা হুগ্ধ অপেক্ষা অধিক হ্বচ্ছ। জিহ্বা ছারা স্বাদ গ্রহণ করিলেও ছুগ্ধ 

জল মিশ্রিত কি না ঠিক করিতে পারা যাঁয় । জল মিশ্রিত দুগ্ধ স্ব(দহীন ও রক 
কিন্তু থাটা দুগ্ধ মি, কোমল ও সুস্বাদু । নবপ্রন্ত গাভীর দুগ্ধ অপেক্ষা পুরাতন 

গাভীর ছুপ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক । গাভীর খাদ্যের তারতম্য অনুসারে 

গাভীর ছুগ্ধে আপেক্ষিক গুরুত্বের নুনাধিক হইয়া থাকে। গুণেরও তারতম্য 
হইয়। থাকে | খাঁটা ছুপ্ধ কতকক্ষণ কোন পাত্রে রাখিয়া দিলে ছুগ্ধের উপরিভাগে 

নবনীতের অংশ (ক্রীম) ভাসিয়! উঠে। 

লেক্টেরমিটার অর্থাৎ ছুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণায়ক যন্ত্র দ্বার! দুগ্ধের 
পবিত্রতা পরীক্ষিত হয়। 

লেক্টোমিটার যন্ত্রট একটি কাচের নল। উহার নীচে একটি (12819), 
ছোট বাটির মত থাকে উহাতে পারদ বা ছোট গুলি ভরা থাকে উপরিভাগের 
নলটিতে চিহ্ন কর! থাকে । একস্থানে $/ জলের চিহ্ন ও [1 দুগ্ধের চিহ্ন দেওয়া 

থাকে ; ও মধ্যস্থানে ১, ২, এবং ৩ ইত্যাদি অঙ্ক দেওয়া থাকে । একটি ছোট 

কাচের গ্লাসের মধ্যে দুধ রাথিয়! পৃর্ববোক্ত চিছিত নলটি উহাতে ভুবাইলে যদ্দ 
গ্লাসে খাটি ছুধ থাকে, তবে 1! চিন্ক পর্য্যন্ত নলটা ডুবে। আর যদি এ গ্লাসে 

শুধু জগ থাকে, তবে / চিন্ক পর্য্যন্ত নলটি ডুবে । জল মিশ্রিত ছুধ গ্লাসে দিয়া 

নলটি ভুবাইলে গ্লামে কত জল তাহা ১, ২, এবং ৩ ইত্যাদি অন্ক দ্বারা স্থির 
করা যায়। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
| জন্মাট দুগ্ধ প্রস্তত প্রপালী। 

ভাল দুগ্ধ এবং ননীতোলা ছুপ্ধ উভগ্ন প্রকার ছুগ্ধ দ্বারাই জমাট হৃগ্ধ প্রস্তত 
কর! যাইতে পারে। ইংলগ প্রভৃতি স্থানের জমাট ছুগ্ধে চিনি দেওয়া হয়। 

কিন্ত আমেরিকার জমাট ছু্ধে চিনি দেওয়া হয় না। ব্রমাট ছুপ্ধ অনেকদিন 
ভাল থাকে । এবং যেখানে সেখানে প্রেরণ করা! টি পারে। নিন 

গ্রকারে জমাট তুগ্ধ প্রস্তত হ্য়। 
চে 
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.. /৫সের ছৃষ্ধের সহিত /%০পোয়া ইক্ষু চিনি মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উত্তাপে 
উত্তপ্ত করিয়া চিনি ভাল করিয়া মিশাইয়া লইতে হয়। হুগ্ধ এরপ উত্তপ্ত 
করিতে হইবে যেন, ছুগ্ধ বায়ুশূন্ পাত্রে ঢালিয়া দিলে তাহা ফুটিতে থাকে। 
তৎপর এ উত্তপ্ত দগ্ধ বাযুশূন্ট পাত্রে ধীরে ধীরে ঢালিয়া দিতে হয়। এই পাত্রের 
উপরিভাগে এরূপ কাচের দরজা থাকে যে, উহাদ্বারা মধ্যস্থিত ছুগ্ধ দেখিতে 

পাওয়া যায়; অথচ বুদ্বুদ্ উঠিলেও ছুগ্ধ পড়িয়া না যায়। তৎপর উক্ত পাত্র 
হইতে বায়ু নিফাশন যন্তরারা গ্যাস বাহির করিয়া লইয়া কণ্ডেন্সারের ফুটন্ত জলে 
এ পাত্র রাথিয়া' উত্তাপ দিতে হয়। তৎপর প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছুদ্ধ কৃমিয়া 

গেলে কন্ডেন্সারে কীচা জল মিশাইয়া দুগ্ধপাত্র ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা করিলে 
চুপ্ধের বুদবুদ কমিয়া যাঁয়। তখন পাত্রের মুখ ভাল করিয়! বন্ধ করিয়! দিলে 

জমাট দুগ্ধ প্রস্তত হয়। /৫ সের ছুগ্ধে /২%/ জমাট ছুগ্ধ প্রস্তত হয়। শর্কর' 

মিশ্রিত ছুদ্ধের জলীক্প ভাগ অগ্নির উত্তীপে বাহির করিয়া দিয়! এরূপভাবে টিন বধ 

করিতে হয়, যেন তাহাতে বাধু প্রবেশ করিতে না পারে। তাহ! হইলেই জমাট 

ুগ্ধ প্রস্তুত হইল। 

একভাগ জমাট ছুগ্ধে ৫ ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া শিশুদিগকে খাওয়াইতে 

হয়। ননী তোল! জমাট দুগ্ধ শিশুগণের ব্যবহার্ধ্য নহে। (১) 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
দ্বি। 

দুধ যে, দধিতে পরিণত হয়, উহা! একজাতীয় বীজাণুর কার্ধ্য। খী সকল 

বীজান্ু বাযুতে বিচরণ করে। বর্তমান বিজ্ঞানবিদ্গণ যন্ত্দ্ধারা এ বীজান 

গ্রহ করিয়া হুদ্ধে ছাড়িয়া দেন; তাহাতেই ছুপ্ধ দধিতে পরিণত হয় । আমা" 

দিগের দেশে যে, ছুধে সাজ! দেওয়ার প্রথা আছে, তাহাও দুধে বীজান্যুক্ত সাজ! 

ংযোগ করা বা দুধে বীজান্থু সংযোগ করা একই কথা" ৃ 

(১) 16 000001)560 [01110159580 001 10081005601) 10. 
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0189 ০06 171106, 00 019 ৬1013 1011. 9101 9:০414 ০ 058৫, 011 

০01,510 568120৩0 00111 15106 581515 0 6013 810995, 

১.০. 85 25811010 

০] 4 2 28, 
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মেচনিকফ্ ( 11860101)110%) নামক ফরাসী বৈজ্ঞানিক স্থির করিয়াছেন 

'ষ অক্নরসে বার্ধীক্য উৎপাদক বীঙানন সকল পুষ্ট বা বর্ধিত হইতে পারে না । 
যে বীজান্ু ছুপ্ধকে দধিতে পরিণত করে তাঁহার নাম লেকৃটিক এপিড্ বেক্টেরিয়া 
( 19০0০ ৯514 139065118১1 উহা! পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়া আমা- 

দিগের বার্ধক্য উৎপাদক বীজানু সকল নষ্ট করিয়া শরীর নীরোগ ও পুষ্ট করে। 

সেইজন্য ইউরোপে সম্প্রতি দধির অত্যন্ত আদর হইয়াছে। আঘাদিগের 

শাস্ত্রে গব্য দধির বিশেষ এরশংসা দৃষ্ট হয়। হেমন্ত, শিশির এবং বর্ষা খতুতে 

দধি অধিকতর উপকারী । (১) দধির সর অত্যন্ত রুচিকর। আমাদিগের 

গ্রাম্য কথায় বলে যে, তরুণ ছাগ, বৃদ্ধ মেষ, দধির অগ্র ঘোলের শেষ ॥ 

দধির উপরিভাগে ও ঘোলের শেষভাগে মাঁথনের অংশ অধিক থাকে । মাংস ও 

মৎস্য দধি সংযোগে পাক হইলে, মাংস ও মৎস্য অধিক মোলায়াম ও সুখাদ্য 

হয়। উহা! পরিপাঁকেরও বিশেষ সাহাধ্য করে। মাংস আহারের পর এতন্দেশে 

বৃদ্ধের বিষমাহার বলিয়! দুগ্ধ পান করেন না। কিন্তু আক পুরিয়া দি 
ভোজন করেন। ব্রাঙ্গণগণ আক পুরিয়া দধি চিড়া সংযোগে ফলাহার করিয়! 

বিশেষ দীর্ঘজীবী হইতে দেখা যাইত। দধিও বেসন সংযোগে দই বড়া বা ফুলুরি 

নামক এক প্রকার মুখরোচক থাদ্য প্রস্তুত হইরা থাকে । পশ্চিমাঞ্চলে 

রেলওয়ে ষ্টেশনে উহা! অপর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 
চি প্রস্তত প্রপালী 

ও 

নিল মতি ।) 

আমাদের দেশের স্তাঁয় ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাতযদেশে দধি প্রস্তুতের নিয়ম 

নাই। দি গ্রস্তত করিতে হইলে দুগ্ধ অগ্রে ভাল করিয়া জ্বাল দিয়! নামাইয়া 
ঠা করিতে হয়। তৎপর কোন পাত্রে রাখিয়া ঈষছুষ্ঙ থাকিতে এ হঞ্ধে সঞ্চয় 
অর্থাৎ এক ফৌটা দধি সংযোগে টাকিয়া দিতে হয়। অতাস্ত শীত হইলে দধির 
পাত্র কাপড় দিয়া জড়াইয়! রাখিতে হয়। যেন উহার উষ্ণতার হাস না হয়। 

পাস“ ার পপ ০] 

(১) “হেমন্ত শিশিরে চৈব বর্ধাস্থ দি শস্যতে ।* 
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ভাল রকম সঞ্চয় দিতে পাঁরিলে ৪1৫ ঘণ্টায় দধি প্রস্থত হয়।. কীঁচ। দধি প্রস্তত 

করিতে হইলে, কাচ। ছুগ্ধে এ প্রকার সঞ্চয় অর্থাৎ এক ফৌঁটা দধি দিয়া, দধির 
পাত্র ঢাকিয়া দিতে হয়। এই প্রকারে ৯/১* ঘণ্টার মধ্যে দধি প্রস্তৃত হয়। 
ইউরোপে কাচা দধিকে 07116010111. বা 9০91 1011]. বলে। কাচা ছুগ্ধে 

সঞ্চয় না৷ দিলেও কখনও কখনও একটু অধিক সময় থাকিলে আপনা আপনি 

কীচা ছুগ্ধ জমিয়া দধি হইয়া ষাঁয়। সকল প্রকার দধির মধ্যে গবা দিই শ্রেষ্ঠ। 
বৈদাশান্ত্রমতে উহ! অতি মধুর, বলকারক, রুচিপ্রদ, পবিত্র অগ্নিদীপক, িগ্, 

পুষ্টিকারক ও বারু নাশক। দধি জমিয়া অনেকক্ষণ থাকিলে দধি টক হয়। 
তখন দধি হইতে জলীয় পদার্থ পৃথক হইস্লা পড়ে । প্র জলীয় পদদার্থকে দধির 

মাত বলে। বৈদ্যশান্ত্রমতে দধির মাত ক্লান্তিনাশক, বলকারক, লঘু-কফদ, 
পিপাদানাশক, বাতাপহারক, ও তৃষ্চিজনক। চিনি মিশ্রিত (চিনিপাতা ) দই 

শ্রেষ্ট এবং উহ্! তৃষ', রক্তুপিত্ত ও দাহ নাশক। গুড় মিশ্রিত দধি বাতনাশক, 

শুক্রজনক, পুষ্টিবর্ধক, তৃপ্তিকারক ও গুরুপাক। বাত্রিকালে দধি ভোজন 

নিষেধ । (১) কিন্তু রাত্রে চিনি ও গল মিশ্রিত দধি আহার করিলে দোষ হয় না। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

চ্যেতন শু শত্রু । 

ঘোলকে সাধারণ ভাষায় মাঠা বলে। ইউরোপে ঘোঁলের প্রচলন নাঁই। 
সরের সহিত নির্জল দধি মন্থন করিলে তাহাকে ঘোঁল বলে। সরবিহীন দি 

জলের সহিত মন্থন করিলে তাহাকে মথিত বলে। চতুর্থাংশ জলের সহিত মস্থন 

করিলে তাঁহাকে তত্র ও অর্দাংশ জলের সহিত দি মন্থন করিলে তাহাকে 

উদদশ্বিৎ এবং বহু পরিমাণে জল মিশ্রিত করিয়া মন্থন করিলে যে স্বচ্ছ পদার্থ হয়, 

তাহাকে ছচ্ছিক] বলে। টৈদ্যশাস্্রমতে ঘোল ও মথিত, বায় ও পিত্ত নাশক। 

চিনিযুক্ত ঘোল মহো'পবারী রলায়ন। তত্র ধারক, বায় অস্ন মধুররস, লঘু! 
উষ্ণবীর্ধা, অগ্নি দীপক, শুক্রবর্ধীক, তৃপ্তিজনক, কফ ও বানু নাশক। গ্রহণী 
রোগগ্রণ্ ব্যক্তির পক্ষে হিতকর। লঘু বলিয়! ধারক, বিপাকে" মধুর হয় বলিয়া 
তাহ পি প্রকোপক নহে। উদ বফ বর্ধক, বনকারক ও ্া্তিনাশক। 

(৯) নরাত্রো দি ৃীত। 
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ছাঁচ্ছকা শীতবীর্য্, লঘুং কফ কারক, এবং বায়ু, পিত্ত, শ্রম ও পিপাসা নাশক । 
লবণ সংযুক্ত হইলে অগ্নি বর্ধক। তত্র সেবনকারী ব্যক্তিকে কোন ব্যাধির 
মন্ত্র] ভোগ করিতে হয় না । তত্র নরলোকের অযৃত। যে তক্রের ঘ্ৃত সমাক 

উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত হিভকর ও লঘু। যে তক্কের স্বৃত অল্ 
পরিমাণে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত গুরু, শুক্রকারক ও কফ 
জনক | যে তত্র হইতে ঘ্বত উদ্ধৃত করা হয় নাই, উহা ঘন, ওকু, পু্টিকারক 
ও কফজজনক। | 

বায়ু শাত্তির জন্ত শুষ্টি ও সৈন্ধব সমন্বিত অগ্রসযুক্ত তত্র প্রশন্ত। পিত্ত 

প্রশমনের জন্য চিনি সংযুক্ত মধুর রসান্বিত ঘোল ব্যবহার্য । কফ উপশমনার্থ 
ত্রিকটু সংযুক্ত ঘোল প্রযোজ্য ৷ হিঙ্, জীরা, ও সৈম্ধব সংযুক্ত ঘোল বায়ুনাশক, 
রুচিজনক, পুষ্টিকারক, বলগ্রদ 'ও বস্তিগত শুল নাঁশক। ইহা! অর্শ ও অতিপার 
বিনাশের জন্ত শ্রেষ্ঠ পথ্য । মৃত্রকচ্ছরোগে গুড়ের সহিত ও পাুরোগে চিতা- 
মূলের সহিত ঘোল প্রযোজ্য । 

শীতকালে, মন্দাগ্রিতে, বায়ুরোগে, ও অরুচিতে তত্র অমৃতের স্যার কাজ 

করে। ইহা বমি, বিষমজর, পাও, ঘেদ, গ্রহণী, অর্শ, মুত্রাঘাত, ভগন্দর, প্রমেহ, 

গুল, অভিসার, শুল, গ্লীহা, উদর, অরুচি, কোষ্ঠগত রোগ, কোষ্টশোখ, 
পিপাসা ও ক্রিমি বিনষ্ট করে। ক্ষতরোগে গ্রীক্ঘকালে দুর্বল ব্যক্তিকে মুঙ্ছা- 
রোগে, ভ্রমরোগে, দাহরোগে, ও রক্তপিত্তে তত্র প্রয়োগ করিবে না। | 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

সল্প শ্রীম5 লাব্ড়ী। 

ুপ্ধ জাল দিয়া ঠা করিলে তাহার উপরিভাগের দ্গেহ সমস্কিত ঘনীভূত 
পদার্থকে সর বা মলাই বলে। দধির উপস্থিত সরকে দধির সর বলে। বৈদ্া- 
শান্্রমতে দধির সর মধুর রস, গুরুপাক, গুক্রবর্ধক। উহা বায়ু ও অগ্নি নাশক 

ধ সর অন্ন রদাস্থিত হইলে বস্তি শোধক এবং পিত্ত ও কফ বর্ধক হইয়া! থাকে? 

কাচ। ছুগ্ধ কৌন নাতি.গভীর ও প্রশস্ত পাত্রে নীতল স্থানে রাখিয়া দিলে 
৯২১৪ ঘণ্টার পর এ ছুগ্ধের উপরিভাগে ঘন কোমল নবনীতের মত এক প্রক্ষার 

পদার্ঘ ভালিয়া উঠে উহাকে ক্রীম বলে। বাঙ্গালা ভার়ায়' উহাকে “আগর” 



[ ২১৪ ] 

বলে। চামচ দ্বারা এর ক্রীম উঠাইয়া লইলে যে দুগ্ধ থাকে, তাহাকে ইংরেজীতে 
স্কিম্ডমিফক (51110010790 10111.) বলে। . বঙ্গ ভাষায় তাহাকে ক্রীম উঠান 

অথবা “আগদ” তোলা ছুপ্ধ বলা বাইতে পারে। এর ক্রীমে মাথনের পরমাণু 

সমুদয় থাকে। কিন্তু উহ্াতে মাথনের সমস্ত পরমাণুউপরিভাগে ভাসিয়া উঠে 

না। কতকগুলি পরমাণু নিম্নেও থাকে । 

ভারতবাসীর পক্ষে সর অতি রসন তৃপ্তিকর বস্তু। সর হইতে সরভাজা 

সরপোরিয়। প্রভৃতি উপাদেয় পুষ্টিকর খাদ্য তৈয়ার হয়। বাদাম, পেস্তা, ও 

কিম্মিস্ প্রভৃতি মেওয়া সংযোগে কুষ্ণনগরে যে, সরপোরিয়া হয়, তাহা বাঙ্গালার 

সর্ধত্র প্রশংসিত, ও ভোগীগণের স্থুপরিচিত। 

একটি অগভীর পাত্রে মিশ্রি সংযোগে দুধ অল্প জলে চড়াইলে দুধের উপরি- 

ভাগে পাতলা! একটি সর পতিত হয়। এ সর ছুধ হইতে উঠাইয় পাত্রের ভিতরে 
পাত্রের গায় সংলগ্ন করিয়। রাখিলে পুনরায় একটি পাতল! সর হয়। উহাঁও 
পূর্বববৎ পাত্রের গীয় রাখিয়া দিবে । প্রীরূপে পুনঃ পুনঃ যে সর হয় তাহা উঠাইয়া 

রাঁখিলে ছধের অধিকাংশ সরে এবং অবশিষ্ট দুধ যাহ! পাত্রে থাকে তাহা ক্ষীরে 

পরিণত হয়। তখন এ সমস্ত সর ক্ষীরের সহিত একত্র করিলে ওঁ সরময় 
ক্ষীরের নাম রাব্ড়ী উহাও অতি সুখাদ্য ও পুষ্টিকর বস্ত। 

সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
ননবনলীত বব আাঞন । 

নবনীত বা মাখন নানা প্রকারেই প্রস্তত কর! হয়। গ্রস্ততের প্রণালী অনু- 
সারে উহাদিগকে ছৃষ্ধের মাথন, দধির মাথন, সরের মাথন, ও ক্রীমের মাখন 

বলে। ছুগ্ধে জাল দিয়া খুব নাড়িয়! চাড়িয়া ঠাণ্ডা করিতে হয়, যেন তাহাতে 
মর পড়িতে ন! পাঁরে। তাহার পর এ দুগ্ধ মন্থন করিলে তাহার উপরিভাগে 
মাখন উৎপন্ন হয়। তাহাকে দুধের মাথন বলে। মাথিন উঠাইলে যে ছুগ্ধ 

থাকে তাহাকে টানাছুপ্ধ বাঁননীতোলা দুগ্ধ বলে। দি প্রস্তুত করিয়া তাহা 

মন্থন করিলে যে মাথন উৎপন্ন হয় তাহাকে দধির মাথন বলে] , 

., জাল দেওয়া ছুগ্ধের বা দধির লর মন্থন করিলে ঘরে মাঁথন হয় তাহাকে সরের 
মাখন বলে। সরের মাথন অত্যন্ত সুম্বাহছু ও সদ্গন্বযুক্ত। পরের ঘোল 

স্করুপাক কিন্তু মুখরোচক তৃপ্তিকারক সদ্গন্ধযুক্ত ও অত্যন্ত দুস্বাছ। কীচা 
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দুষ্ধের ক্রিম উঠাইয়। তাহ মন্থন করিলে যে মাখন হপ্প তাহা ক্রিমের মাখন । 
এই ক্রিমের মাথনই পাশ্চাত্যদেশে প্রচলিত। বর্তমানে উক্ত ক্রিম সঞ্চয় যোগে 
জমাইয়া তাহা মন্থনে মাথন তোলা হয়। ইংলগ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে কাচা 

ছুপ্ধ মন্থন করিয়া! এবং ক্রীম মন্থন করিয়া মাখন প্রস্তত করা হয়। কাচা হুগ্ধ 
মন্থন করিয়া মাথন উদ্ধৃত করিলে যে ছুগ্ধ থাকে, তাহাকে সেপারেটেড মি বলে। 
(১০০০:৪1৪৫ 17011: ) বাঙ্গালা ভাষায় উহাকে মাখন টানা বা টান! ছুধ বলে। 

পাশ্চাত্যদেশে এই মাখনই প্রচলিত। কীচা দুধ অপেক্ষা জাল দেওয়া ছুগ্ধে 

অধিক মাথন উৎপস্ন হয়। ক্রীমের মাখন বা কীচ ছুপ্ধের মাখন, কয়েক দিন 

লবণ মাধিয়া না! রাখিলে উহ! ব্যবহার করা য়ায় না। কিন্তু জাল দেওয়! 

ছুদ্ধের মাথন প্রস্তুত হওয়ার পরেই ব্যবহার কর! যাঁয় এবং তাহ! খাইতে অত্যন্ত 

সুম্বাু হয়। আমাদের দেশে কাঁচা দুগ্ধ হইতে মাথন প্রস্তত কর! হয় ন]। 

বৈস্যশান্ত্রমতে নবনীত হিতজনক, পুষ্টিকারক বলকারক, অগ্নিবদ্ধক ও ধারক ৷ 

বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে মহোপকারী। 
মাখন ঠাগাজলে রাখিয়া! প্রতিদিন দুইবার জল পরিবর্তন করিলে অনেক 

দিন পর্য্যন্ত উহ! টাঁটুক1 থাকে । ইংলগু প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে মাখনের 

জল ফেলিয়। দিয়, মাথনে লবণ সংযুক্ত করিয়া রাখে । তাহাতে মাথন অনেক 

দিন পর্যন্ত টাটুক' থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে এই প্রকার প্রথা নাই। 
ইংলগ প্রভৃতি দেশে অবধারিত হইয়াছে যে, মাঁথনে শতকরা ১৬ ভাগ জল 

থাকিলেও তাহা বিশুদ্ধ মাথন বলিয়া! গৃহীত হইবে। ইত্যধিক জল থাকিলে 
তাহাকে অবিশুদ্ধ মাথন বল! হয়। খকৃবেদ পাঠে অবগত হওয়া যাঁয় অতি 

প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে দধি, ছুগ্ধ মন্থন করিয়া নবনীত প্রস্ততের প্রথা 

আছে। উক্ত খকৃবেদে চতুঃশৃঙ্গ, দশঃশৃঙ্গ প্রভৃতি দধি মন্থন যন্ত্রের উল্লেখ আছে। 

৩০1৪* বৎসর পূর্বেও ইংলগু প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে মাথন প্রস্তুত প্রণালী 
অপরিজ্ঞাত ছিল। তথায় কাঁচা ছুগ্ধ প্রশস্ত ও শীতল স্থানে রাখিয়৷ দেওয়া 

হুইত। ২1৩ দিবস পর ক্রীম উঠাইয়া তাহা কয়েকদিন রাখিয়া দিলে ভ্রীম 

পঁচিয়া মাখন প্রস্ততি হইত | উহার আন্বাদ ভাল হওয়ার কখনই আশা 

করা যায় না। পূর্বকালে তথায় নারিকেলের মালা অথবা! ছাঁগ চর্দের খলিয়ায় 

ক্রীম পূর্ণ করিয়া উহ দ্রুত সঞ্চালন দ্বারা মাখন প্রস্তত করা হইত।.৮১৮৭৭ 

প্ীষ্টাফে. লরেন্স মাছেব প্রথ্থমে মাখন প্রত্ততের যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তৎপর 
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বর্তমানে উহার বথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে ।: তথায় এখন অনেক মন্থন যন্ত্র আবিষ্কৃত 

হইয়াছে। তত্বারা মাখন প্রস্তুত করা হয়! টাট্কা জ্রীমে মাথন উৎপক্ন হয 
না) হইলেও পরিমাণে উহ! অতি কম হয়। তজ্জন্য ক্রীম টক করিয়া 

লইতে হয়। কিন্তু অত্যন্ত গরম কিনব! অত্যন্ত টক্ ক্রীমেও মাখন ভালক্প 
উঠে না। ক্রীম অত্যন্ত গরম কিস্া অত্যন্ত টক হইলে উহাতে মন্থনকালে 

অধিক পরিমাণে বুদ্বুদ উঠে, তখন ক্রীম জল দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া 

লইতে হয়। আবার অত্যন্ত শীতের সময় ক্রীম জমিয়া শক্ত হইয়া গেলে, 

গরম.জল দিয়া ক্রীম পাতলা! করিয়া লইতে হয়। এখন এই ক্রীমে সঞ্চয় 
দিয়া টক্ করিয়া মাখন উৎপাদনের প্রথা প্রবস্তিত হইস্াছে। এই সঞ্চয্নকে 

ইংরেজীতে ট্টার্টার (9181167) বলে। এই সঞ্চয়ে ছুগ্ধান়ন কীটানগ থাকে। 

আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে এইরূপ সঞ্চয় দেওয়ার প্রথা প্রচলিত 

আছে। ভাল করিয়া পরিফার পরিচ্ছন্নভাবে মাথন উঠাইলে আমাদের 
দেশোতপন্ন মাখন বিদেশজাত মাখন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট হয়। ইংরেজগণও 

তাহা আগ্রহের সহিত ব্যবহার করেন। ময়মনসিংহ সহরে কেশব ঘোষ নামক 

এক ব্যক্তি উৎকৃষ্ট মাখন প্রস্তত করিতেন। ইংরেজগণ বিদেশজীত মাখন 

ফেলিয়৷ তাহার মাঁথন সাদরে ব্যবহার করিতেন। উক্ত গোপের তৈয়ারী 

ঘোলেরও অতি উতরুষ্ট বলিয়! সুখ্যাতি ছিল। 

মিশ্রিসংষোগে মাখন, অতি উৎকৃষ্ট বলকারক রসায়ন। এরূপ কিছুদিন 

মাখন ব্যবহার করিলে কৃশব্যক্তিও স্ুলকায় হইতে পারে । মাখন বাহ প্রয়োগে, 

বর্ণের উজ্জ্বলতা ও কাস্তি বৃদ্ধিকারক | 

অষ্টম পরিচ্ছেদ । 
| অ্রত্ত। ূ | 

মাখন কোন পাত্রে রায়! অগ্নিতে মৃহু তাপে ফুটাইলেই স্বতত হয়। কতক্ষণ 
ফুটাইলেই উপরে বদ্বুদধ উঠিতে থাকে) এবং নিয়ে ছুগ্ধের অংশ সমুদয় পাত্রের 
নীচে জমা .হয়, রূপ উত্তাপে যখন নিয়ের ছুগ্ধের পরমানু সমুদয় পীতবর্ণ 
হইয়া যায়, এবং উপরিভাগে স্বেতবর্ণ বুদৃবুদ উঠিতে থাকে তখন দ্বৃত স্বচ্ছ 
পরিষ্কার জলের মত দেখায়, সেই সমগ্ন উহা! নামাইয়! ছাকিা পাত্রান্তরে রাখিতে 
হয়্। দ্বত বহুদিন টাটরু থাকে । ইফুরোপ গ্রন্ৃতি পাশ্চাত্যদেশে স্বৃত ব্যবহার 
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প্রচলিত নাই। কিন্ত ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে ত্বৃতের প্রচলন 
দেখা যায়। . 

খকৃবেদে ত্বতের বসল উল্লেখ আছে। বা নদী 
অবিশুদ্ধ ঘ্বতকে বিশুদ্ধ করিতে হইলে, উপরোক্ত প্রকারে উহাকে অগ্নিতে 
আল দিয়া নামাইয্বা উহাতে কয়েকটা লেবুপাতা ও কিঞ্চিৎ দধি, ঘোল বা ছুগ্ধ 
ঢালিয়।৷ দিতে হুয়। তাহা হইলেই স্বৃত পরিফষার হইয়া যায়। স্বৃত খাইতে 
যেক্ধূপ সুস্বাহছ তাহার গুণও অনেক । দ্বৃত শুক্র, আযুঃ ও কান্তিবৃদ্ধিকারক | 
স্বতই পুরুষের আমু: বলিয়া আর্ধয শাস্ত্রে বু উল্লেখ আছে। (১) 

স্বত অতি পবিত্র পদার্থ। ইহা হিনুগণের সমন্ত যাগধজ্ঞ পৃজা, অর্চনাতেই 
ব্যবহৃত হয়। স্ব ভিন্ন কোন ক্রিয়া-কাণ্ডই সম্পন্ন হয় না। গব্যের মধ্যে 
ত্বত প্রধান গব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ভারতবাীর রসনা তৃপ্তিকর যত 
পদার্থ আছে তাহার অধিকাংশই ঘ্বতপন্ধ বা ঘ্বৃতমিশ্র। 

স্বত যোগে ময়দা, স্থজী, চাউল, চাউলের গুড়া, বুটের বেসন, ছানা, ক্ষীর, 
ংস, ডিম্ব প্রভৃতি দ্বারা উপাদেয় দেবভোগ্য থাণ্ঠ দ্রব্য তৈয়ার হয়। 

দ্বত ও চিনি ঘরে থাকিলে সুগৃহিণীগণ নানাবিধ থান প্রস্তত করিয়! দিতে 

পারেন। 

স্বত দ্বারা বহুবিধ বীর্য্যবান্ ওষধ প্রস্তত হয়। ভারতবর্ধীয় বৈদ্যগণ নানাবিধ 
দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য অমৃত-প্রাস, ছাগলাদ্য, পঞ্চতিক্ত, হংসাদি, গোধুমাদ্য, 

অশোক দ্বৃত প্রভৃতি ওষধ প্রস্তত করিয়া /১ ঘ্বৃত ৮২, ১৬২,৩২২, ৬৪২ এমন কি 
১০৯২ টাঁকা মূল্যে বিক্রয় করিতেছেন । এ সকল ওঁষধের আশ্চর্ধ্যগুণ দেখিয়া 

ইয়ুরোপায় প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ চমত্কৃত ও বিস্থৃত হইয়াছেন। ! 
পুরাতন ত্বত আকন্দ পত্র সংযোগে গরম করিয়া কঠিন কাঁলি, নিউমমিয়! 

প্রতৃতি ছরারোগ্য রোগে সেক দিলে শুক্ক কাসি তরল হয়। 

স্বত বান প্রশ্নোগে উষ্ণ মস্তি শীতল হয়। 

_. নব্য পরিচ্ছেদ |". 

৫ ছানা ও চছ্ানাল্প জল । 

ছানাকে ইংরেজীতে কার্ড (০8৫৫) বলে। ভাল দুগ্ধ দ্বারা অথবা ক্রীম তোল! 

৯ শ্ৃতমায়: ভিন | | 
৮ 
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বা ননী তোলা ছুগ্ধ হইতে ছানা প্রস্তত করা হয়। আমাদের দেশে ভাল ছু 
হইতেই ছানা প্রস্তত কর! হয়। কাঁচা ক্রীম তোলা বা! ননী তোলা দুগ্ধ হইতে 

প্রস্তুত ছানা কোমল ও সুস্বাদু হয় না। গো-দৌহনের অনেকক্ষণ পরে কাচ৷ 

দুগ্ধ জালে চড়াইলে উহাতে লেকৃটীক এসিড বুদ্ধি হুইয়! ছুপ্ধ কখন কথন আপ্না 
আপান জল ছাড়িয়া ছানাতে পরিণত হয়। তখন এ হুগ্ধকে নষ্ট ছুগ্ধ বলে। 

উহ খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় না! । কিন্তু ইংলও প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে কাঁচা 

ক্রীম উঠান বা ননী তোল বা! মথিত দুগ্ধের অথব! নষ্ট ছুগ্ধের ছানা ব্যবহৃত হয়। 

ছানা প্রস্তুত করিতে হইলে দুগ্ধ কোন পাত্রে রাঁিয়! উহা অগ্নির উত্তাপে জাল 

দিতে হয়। যখন দুগ্ধ ফুটিতে থাকে তখন উহাকে উনন হইতে নামাইতে 
হয়। উপরিভাগের দুগ্ধে ক্রমশঃ অর অর ছানার জল বা 1 দূরধির মাত বা ঘোল- 

দিতে হয়। তখন উপরিভাগে ছান! জমিতে থাকে। তখন একটি দণ্ড বা 

কাটি দ্বারা আস্তে আস্তে নাড়িয়া দিলে নীচের ছুগ্ধও ছানায় পরিণত হয়। 

অল্লক্ষণ পরেই শ্বেতবর্ণ ছানা হরিতবর্ণ জল হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। তখন 
উহা! কাপড়ে বান্ধিয়। টানাইয়! রাখিলে জল পড়িয়া! যায় এবং কাপড়ের মধ 

ছান। থাকিয়া যায়। অত্যুত্কষ্ এক সের ছুগ্ধে /০ পোয়া ছানা হইতে 
পারে। কিন্তু সচরাচর সের প্রতি ৬০ ছটাঁক ছান! হইয়া থাকে । দুগ্ধ ছানাতে 

পরিণত হইলে যে জল থাকে সেই জলকে ছানার জল বলে। ছানার জল 

দ্বারা এদেশে কোন কাজ হয় না। উহা ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই ছানার 

'জল মন্থন করিলে শতকরা '২৫ মাখন পাওয়া যাইতে পারে। ছানার জল 

'লগ্ড প্রভৃতি দেশে গৃহপালিত পণ্ড পক্ষীকে খাইতে দেওয়া হয়। তথায় ছানার 

জল (৮%1)4)) লঘুপথ্য বলিয়া ক্রীম ও চিনি মিশ্রিত করিয়! শিশু ছেলেদিগের 

থাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ফুস্ফুসের রক্তারত!, উদরাময় গ্রভৃতি বনুবিধ রোগে 

ছানার জল পথা। চিনি ও দ্বৃত সংযোগে ছানা হইতে উৎপন্ন দ্রব্য যেমন 

পুষ্টিকর, তেমনই রূচিকর। ছানা! হইতে কত প্রকার মিষ্ট দ্রব্য যে, তৈয়ার 

হয় তাহা এ দেশী ভোগী মাত্রই সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছেন। 
বেহার ও পশ্চিমাঞ্চলে ছান৷ প্রস্তত করার বিধান ছিল না, তথায় ক্ষীর 

হইতে মি দ্রব্য তৈয়ার হইত। এখন পশ্চিম প্রবাসী বাঙ্গালীগণ ছানার দ্রব্য 

প্রচলিত করিয়াছেন । 
ঙ্ 
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দশম পরিচ্ছেদ । 
নীল । 

কাচা ছুদ্ধের ছানাকে পনীর বলে। আমাদের দেশে কীঢা ছুগ্ধ একটী 
পাত্রে রাখিয়া উহাতে লবণ পূর্ণ ছাগের কিন্বা গোর অন্তর (+571৩€) ডুবাইয়া 
দিলেই রাসায়নিক ক্রিয়ার বলে পাত্রস্থিত দুগ্ধ চঞ্চল ভুইয়া উঠে ও 
তৎক্ষণাৎ উহা! জমাট বীধিয়া যায়, এ জমাট পদার্থ কাপড় দিয়া বাধিয়। 
কতক্ষণ টানাইয়া রাখিলে উহা! হইতে জলীয়ভাগ নিঃস্ত হইয়া যায়। 
তার পর উহা! একটি পাত্রে লবণ সহযোগ্রে রাখিয়া দিলে উহা হইতে আরও 
জলীয় ভাগ বাহির হইয়া যায়। তৎপর উহা পুনরায় কাপড়ে বান্ধিয়া' একটি 

পাত্রে রাখিয়া! উহার উপর ভারী জিনিষ চাঁপা দিয়া সম্পূর্ণ জলশৃদ্ত করিয়া 
কয়েকদিন একটি.পাত্রে রাখিয়! ছায়ায় ও বাষুতে শুষ্ধ করিয়। লইলে উহ পনীর 

বলিয়া! কথিত হয়। পাশ্চাত্য দেশে এই পনীরের খুব আদর । মহিষের 

দুপ্ধেই পনীর ভাল হয়। গে! ছুগ্ধেও পনীর প্রস্তুত হুইয়। থাকে। ঢাকা 

লালবাগ নিবাপী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের মহিষের বাথানে পনীর প্রস্তুত হয়। 

ইংরেজ মহলে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের পনীরের বেশ আদর আছে। তাহাদের 

অনেকে বিদেশ্জাত পনীর অপেক্ষা এই পনীরের পক্ষপাতী । তাঁহারা এই 

পনীরকে *বাবুপনীর* বলেন। 

হিন্দগণ পনীর ব্যবহার করে না। কিন্তু ছাগের অন্ব ( রেনেট ) দ্বারা পনীর 

প্রস্তত করিয়৷ তাহাতে অন্ন সংযোগ করিয়া হিন্দুগণের বাবার করিতে ফোন 

বাঁধা দেখা যায় না। ইংলগ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে পনীর প্রস্তত করার জন্ত 

নানা প্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরিফার পরিচ্ছন্নতা দ্বারাই গব্যজাত 
জিনিষের উৎকর্ষতা সাধিত হয়। ৰ | 

একাদশ পরিচ্ছেদ । 
চেডডাল্প িজ.ব। 0ডডাল পনশীন্ব । 

সমারসেট সায়ারের অন্তর্গত চেডঢার নামক গ্রামে এই পনীর প্রথম 

প্রস্তুত হয় বলিয়া! উক্ত গ্রামের নামানুসারে এই পনীরের নাম চেড্ডার পনীর 

হইয়াছে, চেডডাঁর পনীর খাদ্যের পক্ষে অতি উপাদেয়। তজ্জন্ত ইযুরোপীয়গণ 
উহার অতান্ত আদর করিয়া থাকেন। এই পনীরে নবনীত, কেদিন, জল এবং 

অল্প পরিমাঁণ শর্করা ও ধাতব পদার্থ বিগ্কমান আছে। উহা প্রস্তত করিতে 
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হইলে, ছুগ্ধ প্রথমে সঞ্চয় দ্বারাই হউক কিন্বা অগ্ঠ প্রকারেই হউক দধির স্থায় 
জমাইয়া উহাতে রেণেট দিতে হয়) এবং পরে রেনেট বাহির করিয়া 
লইলেই দুধ জমিয়া ছানা ও জল পৃথক হইয়া যায়। তখন উহা দীর্ঘ প্রস্থ ও 
উর্দের মমভাগে ঘন চতুষ্কোণ আকারে কাটিয়! লইয়া পরে চাপ দ্বারা জল নিফাশন 
করিয়! ছায়া ও বায়ু যুক্ত স্থানে শুকাইয়! লইতে হয়। ৫1৭ দিন বাতাসে 
রাখিয়া দিলে উহ! ব্রীতিমত প্রস্তত হইয়া! খাগ্ভের উপযুক্ত হয়। এই পনীর 
গুলির গঠন ও রং সুন্দর এবং খাইতেও সুস্বাছ। তজ্জন্তই এই পনীরের নাম 
ও আদর অধিক। চেড্ডার চিত্ত প্রস্ত করণের গৃহটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাক। 
আবশ্যক । উহার মেজে এরূপ উপাদানে প্রস্তুত করিতে হয় যেন, উহা! জল 

দ্বারা ধুইয়া সহজে পরিষার ও শুষ্ক করা যাইতে পারে। গৃহে ৩টা কুঠরী 
থাকা আবশ্তঠক। প্রথম কুঠরীতে পনীর প্রস্তুত করিতে হয়। দ্বিতীয় 

কৃঠরীতে চাপ দিয়! জল নিষ্কাশন করিতে হয়। তৃতীয় কুঠরীতে পনীর শু 
করার জন্য বাতাসে রাখিয়া দিতে হয়। এই জন্ত তৃতীয় কুঠরীটা উপর তলায় 

হইলে ভাল হয়। এই কুঠরীতে বায়ু চলাচলের জন্য যথেষ্ট বাতায়ন থাকা 
আবশ্তক ; এবং এই কুঠরীতে যাহাতে তাপের সমতা রক্ষিত হয়, তদ্বিষয়েও 

দৃষ্টি রাখা উচিত। অর্থাৎ এই কুঠরীর বায়ু ও উত্তাপ যেন সহজে অত্যন্ত উষ্ণ 
বা সহজে অত্যন্ত শীতল হইয়া না যায়, ততপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখ! আবশ্তক 
শীতপ্রধান দেশে এই জন্ত এই কুঠরীতে গরমজলের পাইপ বা! বাম্প রাখার 

বন্দোবস্ত থাকে । এই কুঠরীতে পনীর রাখার উপযোগী অনেকগুলি তাক্ 

রাখা উচিত। এই তাক একটী অক্ষদণ্ডের উপর স্থাপন করা উচিত, যেন 
তাকগুলি আবশ্তক হইলে চারিদিকে ঘুরাইতে ফিরাইতে পারা যাঁয়। প্রথম 
কুঠরীটার মেজে একদিকে একটু ঢালু রাখা উচিত, এবং ' উহার এক পারে 
একটি অগভীর নর্দমা রাখা আবগ্ঠক যেন পনীরের জল রি য়া উরি 
নর্দমায় গিয়া পড়িতে পারে । 

১... দ্বাদশ পরিচ্ছেদ | 

প্ণবাং মূত্র পুরী পৰি পরমং মতং*, ১) রা 

জাতিয় শুদ্ধি কাঁধ্যে ব্যবন্ৃত হয়। উহা ৯১০৯১ তায় হা 
শপ শপ ৭ পাপ পি ১০০১ প্লাস ১48 

(১) বৃহঙ্বর্দপুরাণ, উত্তর খণ্ড।.. 
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হারক তবে ইহা অতি মহজ লভ্য। ক্ষেত্রের উর্্বরত! শক্তি বুদ্ধির জন্ত উহ! 
সাররূপে ব্যবহৃত হয়। উহাতে ফস্ফারিক এসিড, চুণ মেগ্নেসিয়া৷ ও সেলিক। 
নামক বৈজ্ঞানিক পদার্থ বিস্তমান আছে। ফস্ফারিক এসিড, ও চুণের ভাগই 
ইহাতে অধিক । গোময়ের পরিমাণ ও গুণ গোগণের ব্যবহার্ধ্য ধান ও গোগণের 
বয়সের উপর নির্ভর করে। উহাতে নাইট্রোজানও আছে। গোময় অঙ্থের 

মল হইতে বছপরিমাণে স্নিগ্ধ । গাভীর মল অপেক্ষা মোটা ষাড়ের মলে লাইম 
ইত্যার্দির ভাগ বেশী। বাছুরের মলে ৩০ ভাগ, দুপ্ধবতীর মলে ৭৫ ভাগ এবং 

ষাঁড়ের মলে ৯৫ ভাগ নাইট্রোজান আছে। 
এই উৎক্ষ্ট সার ক্ষেত্রে ব্যবহার করিলে আলু, সালগম, ওলকপি, 

ফুলকপি, বান্ধাকপি এবং পাট, ধান্ত, ইক্ষু প্রভৃতি অধিক জন্মিতে পারে। 
গোময় যে ভাবে আমাদিগের দেশে রক্ষিত হয়, তাহাতে উহার 

অধিকাংশ সারভাগ রৌদ্র ও বৃষ্টিতে নষ্ট হইয়! যায়। ইংলগ্ডে এ বিষয়ে 
রয়েল এপ্রিকাঁলচারেল সোাইটা পরীক্ষ। দ্বার! স্থির করিয়াছেন যে, গোময় 
রৌদ্র বৃষ্টিতে ৩ মাস ফেলিয়া রাখিলে শতকরা! উহার ২* তাগ নষ্ট হইয়া যায়, 
৪০ মাসে শতকরা! ২৫ ভাগ ; এবং ৬ মাসে ৪০ ভাগ নষ্ট হইয়া যায়। ইহা 

রক্ষার উপায় এই যে, একটি গর্ভ করিয়া এ গর্ভের মধ্যে গোবর প্রত্যহ প্রাতে 
ও বৈকালে ফেলিবে। এ গর্ভ ভরিয়া! উঠিলে কতক জল দিয়া গোঁবর পাল! 
করিয়া উবার উপর আধ হাত পরিমিত মাটী দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া কর্তব্য) 

এবং শ্রী গর্ভের উপরিভাগে টিন কি অন্য কোন চাল বীধিয়া দিলে উত্তম হয়। 

তাহাতে আর উহ্থার কিছুই নষ্ট হইতে পারে না । গোবরগুলি এখানে সেখানে 

ফেলিয়া রাখ! অপেক্ষ। অন্ততঃ এক স্থানে গাদা করিয়া রাধিলেও টির গোবর 

ভত অধিক পরিমিত নষ্ট হইতে পারে না। 
অনেক স্থানে, জালানি কাষ্টের অভাবে ক্কষকগণ গোবরের চাঁকৃতি তৈয়ার 

করিয়। বা ঢেলা করিয়া তাহ! রৌদ্রে শুকাইয়া জালানি স্বরূপ ব্যবহার করে। 

গোবরের এই ব্যবহার দেশের ক্ষতিজনক | গোবর দ্বারা যে মূল্যবান সার হয়, 
তাহার পরিবর্তে তুচ্ছ মূল্যের জালানি স্বরূপ নি সুরত সনি 
অপচয় ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ? 

গৌর দ্বারা কাগজ ভুড়িবার জন্ত একটি উৎকৃষ্ট আঠা তৈয়ার করা যার 

তাহা! দ্বারা কাগজ জুডিয়া নানা প্রকার পুতুল, খেলান! তৈয়ার করা যায়। 
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ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ থানার অধীন. ডৌহাখল! গ্রাম নিরাসী পরলোকগত 
ছুর্গাচরণ দে নামক একজন উদ্যোগী পুরুষ এইরূপে খেলানা, পুতুল তৈয়ার 

করিয়া তাহার একটি বিল্তৃত কারবার করিয়া বিশেষ লাভবান হইয়াছিলেন। 

গোবর ভক্ম গায় মাথিয়া যোগী সম্ভাসীগণ প্রবল শ্ীতেও বিনা বত 
ব্যবহারে থাকিতে পারেন, তাই গোঁময় ভন্ম শীত নিবারক বলিয়া. বিবেচিত 

হয়। গোময় ভন্ম দ্বার দস্তধাবন করিলে দস্তশূল, দস্তবে্ট ও দত্ত রোগ 
নিবারিত হইয়া! দস্তমূলের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। গোৌময় তন্ম শ্লীহা . নাশক 
বলিয়৷ অনেকে উহা! ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেহ উচ্চ স্থান হুইতে পতিত 
হইয়া যন্ত্রণা পাইলে এ যন্ত্রণানস্থলে গোবর সিদ্ধ করিয়! উহার ধূম দিলে যন্ত্রণার 

লাঘব হয়। 

শুফ গোবরকে ঘুটে বলে। এ ঘুটের আগুণে ভাত রাধিলে এ ভাত অতি 

লঘুপাক হয়। উহা! উদরাময় কলের! প্রভৃতি রোগীর পথ্য। গোময় সিদ্ধ 
করিয়৷ সেক দিলে বাতব্যাধি রোগের বিশেষ উপকার হয়। গু গোময় দ্বারা 

এদেশী কবিরাজগণ স্বর্ণ, রৌপা, লৌহ, প্রবাল প্রভৃতি জারিত করিয়া! থাকেন। 

হিন্দুগণ প্রভাতে উঠিয়া বাড়ীর চতুগ্ছিকে গোবর ছড়া দিয়া থাকেন। কাটা 
ঘায় টাক গোবরের প্রলেপ দিয়া বাধিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হয়। এবং 

কয়েক দিন পর কাট। স্থান জোড় লাগিয়া! যায়; ঘা হয় না। তবে সতর্কতা 

নেওয়া কর্তব্য যেন, গোবর টাটুক! হয়। পচ! গোবরের মধ্যে নান প্রঞ্কার কীট 

জন্মিতে পারে, উহ! ক্ষতস্থানে লাঁগিলে ঘা! বৃদ্ধি হইতে পারে । 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 

গোম্ুুত্র | 

গোমুত্রও হিন্দুর শুদ্ধি কার্ধোর জন্য ব্যবহৃত হয়। বৈদ্য শান্্র মতে £__ 

গোমুত্র ক্ষার, কটুতিস্ত, কষায় রস, তীক্ষ, উষ্ণবীর্ধ্য, দীপ্তিকারক, 
মেধাজনক ও পিত্জনক | আময়িক প্রয়োগে, ইহা কঃ বায়ু, শূল, গুল, 
উদ্ধর, আনাহ, কু, নেত্ররোগ, মুখরোগ, কিলাঁশরোগ, আমবাত, বস্তিরোগ, 
কুষ্, কাম, শ্বাস, শৌথ, কামলা ও পাুরোগ নাঁশক। 

গোমৃত্র পান করিলে কু, কিলাশ, শল, মুখরোগ, নেত্ররোগ, খুক্ারোগ, 
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অতিসার, বাতরোগ, ৃত্রাধাত, কাস, কুষ্ঠ, উদর, ক্রিছি ও পাখুরোগ বিট 
হইয়৷ থাকে । 

গ্রস্থাস্তরোক্ত গুণাদি ।--কষায় তিক্তরস, তীক্ষ, এবং ইহা! হা, উদর, 
শ্বাস, কাস, শোথ, মলবদ্ধতা, শূল, গুল্মরোগ, আনাহ, কামলা ও পাঞুরোগ 

নাশক। 'গোমূত্র কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশুল বিনষ্ট হইয়া থাকে | (১) 
গোত্র মধ্যে ফস্কেট, পটান্, লবণ, নাইট্রোজান, পদার্থ আছে। নাইট্রো- 

দান মধ্যে ইউরিয়া এবং ইউরিক এসিড আছে। শস্তাদির সারশ্বরূপে ইহা 

গোবর হইতে অধিক মূল্যবান সার পদার্থ। কিন্তু ইহাকে রক্ষা কর! অতীব 
কঠিন। আমাদিগের দেশীয় কৃষকগণ ইহার ব্যবহার একেবারেই পরিজ্ঞাত নহে, 
তাই তাহারা গোমুত্র রক্ষা করে না। গোগণ গোষ্ঠে যখন বিচরণ করে তখন 

তাহাদিগের মুত্র সংগ্রহ কর! কঠিন। কিন্তু গোগুহের নর্দম দিয়া গোমৃত্র সকল 

গোগৃহের পশ্চানতাগ্নে একটী চৌবাচ্চা করিয়া তাহাতে পরিচারিত করিয়া 
দেওয়াইলে গোমুত্র & চৌবাচ্চায় রক্ষিত হইতে পারে। এবং তথা হইতে 
ইচ্ছামত স্থানে লইয়! যাওয়া যায়। রাত্রিতে গোশালায় গোগণের শয্যার জন্ত 

খড় কি করাতের গু'ড়া দিয়া রাখিলে উহাতে গোগণ শয়নও করিতে... পারে ; 
এবং উহ! পরদিবস প্রাতে একটা গত্ত করিয়া উহাতে গোময় রক্ষার বিধানমত 

(১) গোমৃত্রং কটুতীক্ষোষ ক্ষারং তিক্তকষায়কম্। 

লঘগ্নিদীপকং মেধ্যং পিতরৎ কফবাতহৃৎ ॥ 

শুল গুল্সোদরানহকণ্ক্ষিমুথরোগজিৎ। রঃ 

কিলাদগদবাতামবস্তিরুক্ কুষ্ঠনাশন্ ॥ ৃ 
' কান শ্বাসাপহং শোথ কামলা পা রোগহৃৎ। 

কঞ্ডু কিলাসগদশুলমুখাক্ষিরোগান্ গুল্সাতিদারমুদরাময়মূত্ররোধান্ ॥ 

কাসং কুষ্ঠ জটর ক্রিমি পাও রোগান্ গোমুব্র মেকমপি শীতমপা করোতি। 

সর্ধেঘপিচ মুত্রেষু গোমুত্রং গুণতোহধিকম্। 

অতোবিশেষাৎ কথনে মুত্রং গোমুত্রমুচ্যতে ॥ 

প্লীহোদর শ্বাস কাস শোথবর্ঠো গ্রহাপহম্ । 

শুলগুল্মরুজানাহকামলাপাগুরোগহৃৎ। 
কষায়ং তিক্ততীক্ষঞ্চ পুরণাৎ. কর্ণ-শুল-মুৎ ॥ 
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কষা বরিলে তৎপর ধধাসমর ক্েযে. দিলেই রা গোগৃহে বানুকা 
ছড়াইয়! দিয়া তাহাতে গোমূত্র পতিত" হইলে এ গোমুত্রযক্ত বালকা একত্র 

সংগ্রহ করিয়া ক্ষেত্রে দেওয়া যাইতে পারে। কোন কোন স্থানের লোকেরা 
গ্রোমুতর দ্বারা মলিন বস্ত্র পরিষার ও ধৌত করে। গোমুতর দ্বারা প্রতাহ 
চক্ষু ধৌত করিলে বার্ধক্য*কাল পর্্স্ত চক্ষুর জ্যোতিঃ অক্ষু্ন থাকে। গোমৃত্ 
পানে সর্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ নিবারিত হয়। গোমুত্র প্লীহা রোগের মহৌষধ । 

- . গোমুত্রে হরিতকী ভিজাইয়া তাহা লৌহপাত্রে পেষণ করিয়! ধবল রোগে 
_ বাহ্ প্রয়োগ করিলে এ রোগ সত্বর আরোগ্য হয়। গোমূত্রে হরিতকী ভিজাইয়া 

তাহা দ্বারা অমৃত হরিতকী প্রস্্ত হয়! উহা! উদরাময়, অরুচি, অন্রীর্ণ প্রভৃতি 

রোগের মহৌষধ ।  গোমুত্রে ধান ভিজাইয়া এ ধান ঘুঠের আগুণে সিদ্ধ করিলে 
শী ধান্তের যে চাউল হয়, তাহা কুষ্ঠরোগী ব্যবহার করিলে ছুরারোগ্য কুষ্টব্যাধি 
হইতে মুক্ত হইতে পারে । গোমুত্রে নিসুন্ধা' পাতার চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবনেও 
কুষ্ঠরোগী আরোগ্য হইতে পারে। 



৬ভ্উ শন্ঞ | 
গব্যয়ী (১) 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 
(গোল্সোচন্ন।.) 

“পৃষ্ঠে ব্রহ্ম! গলে বিষুমুথে কুদ্রংপ্রতিষ্িতঃ। 

মধ্যে দ্েবগণাঃ সর্ষে লোমকুপে মহর্ষয়ঃ | 

নাগাঃ পুচ্ছে খুরাগ্রেষু যে চাষ্টো কুলপর্ঝতাঃ | 
মূত্রে গঙ্গাদয়ো নগ্যঃ নেত্রয়োঃশশিভাস্করৌ | 
এতে যস্তাস্তনৌ দেবাঃ সা ধেন্ু বরদাস্ত মে।” 

| ভবিষ্যপুরাণ 

কোন কোন উৎকৃষ্ট গোর মস্তকে হরিদ্রাবর্ণ শুঞ্চ পিত্ত থাকে তাহাঁকে 

গারোচন! বলে। উহা এদেশে নানা প্রকার জটিল রোগে মহৌষধ স্বরূপ 
ব্যবহৃত হয়। পরম পবিত্র জ্ঞানে উহা হিন্দুগণ শরীরে ধারণ করিয়নধাকেন। 
তন্ত্রোক্ত বিধান মত পুজায় গোরোচনা দ্বারা যন্ত্র নির্মিত হইয়া থাকে। 
অবস্থাপন্ধ লোকের স্ত্রীগণ ইহাদ্বারা তীহাদিগের কেশ রচনা করিতেন। ইহা? 

তরল করিয়া লেখ্য মসীত্বরূপ ব্যবহার করা হইত। 

ভাব প্রকাশের মতে ইহার গুণ শীতল, তিক্ত, বস্তা, মঙ্গল ও কান্তিপ্রদ। 

উহা বিষ, অলক্ষ্মী, গ্রহ, উন্মাদ, গর্তশ্রাব, ক্ষতজনিত রক্তরোধক | 

রাজনির্থ্ট মতে উহা। কচিকর, পবিজ্র, বাজীকরণক্ষম ৷ কৃমি ও কুষ্ঠনাশক 

ভূতোপশমনকারী, মোহজনক । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

(গো খ্রজ্দ ) 
গোগণের মন্তকের উভয় পার্খে তীক্ষাগ্র বিশিষ্ট কঠিন নুদূঢ় ছুইটি অংশের 

উদ্ভব হইয়া থাকে । উহাই গোগণের শৃঙ্গ । উহা পুরাকালে । গোগণের আত্ম 
.. সার পাপা পলা পপি ৯ সপ পপ বলা পারি পপ উল পপ ৮০৩ 

০) গোরিং ্বক্ ইত্যাদি বিশ্বকোষ। 
গরতযাী ত্বগ্ভবতি খক্ (৯1৭০৭) গব্য়ী গোময়ী ( সায়ন) 

২৯ 
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রক্ষার্থ স্থষ্টি হইয়াছিল। গোগণ ইহা দ্বারাই স্তাহাদিগকে আততায়ীর আক্রমণ 
হইতে স্বীয় ও স্বীয় স্ত্রীগণের রক্ষ/ করিত ।. অনেক সময় গোগণ তাহাদিগের 
নব প্রস্থুত বসকে কেহ ধরিতে গেলে তাহাকে আক্রমণ করে। বৃষগণের শু 
গাভীগণের শৃঙ্গ অপেক্ষা অধিক স্থল ও দৃঢ়? গাভীগণ হইতে বৃষর্গগ অধিক 
ক্রোধী। ইহারা শৃঙ্গ দ্বারা অনেক সময় তুল্য বলশালী অ অন্ত বুষের সহিত আমরণ 
পর্য্যন্ত লড়াই করিয়া থাকে | 

গো ছাগল, মুগের শৃঙ্গকে (08510011718) কেভিকর্ণিয়া বলে। উহা 

তিন ভাগে বিভক্ত । প্রথম গোড়ার অংশ (738521 99:) দ্বিতীয় মধ্যভাগ, . 

তৃতীয় অংশ ইহার উপরি ভাগ । মধ্য ও উপরিভাগের অংশ হরিণগণের বৎসর 
বৎসর পড়িয়া যায়। গোগণের শৃজের গোল চিহ্ন দ্বারা তাহাদিগের বয়স 
নির্ণীত হইয়া থাকে । গো শৃঙ্গ চূর্ণ করিয়া ভূমির সার ম্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে । এ দার আম্ুর বাগানে ও পুণ্পোগ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। এ চূর্ণের মধ 
শতকরা ১৪১৬ ভাগ নাইট্রোজান ও ১৯ ভাগ এমোনিয়া আছে। 
ইহাদদিগের ভাল শৃঙ্গ দ্বারা ছড়ি ও ছাতির হেগুল, ছড়ির বাঁট, বোতাম প্রভৃতি 
নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়। অপরুষ্ট শৃঙ্গ গলাইয়া শিরিশ নামক 
আঠা প্রস্তুত হয়। শূর্দ ভগ্ন ভিন্ন শূঙ্গের কোন ব্যারাম হয় না। তবে 
শৃঙ্গের তীক্ষাগ্র কখনও বক্র হইয়া গোরুর মাথায় লাঁগিয়! মাথার অস্থি ভেদ করিয়া 
থাকে। শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়৷ শৃঙ্গের গোড়ায় কখনও কখনও অতান্ত রক্তত্রাব হয়। 

তখন কার্বলিক তৈল বা লৌহ তণ্ড করিয়া বা পারক্লোরাইড অব আয়রণ কি 
অন্ত কোন ওষধ দিয়া যাহাতে ঘা ছুষিত না হয় তত্প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। 
প্রন আর গো-শৃঙ্গ গোগণের আত্মরক্ষার জন্ত ব্যবহৃত হয় “না কেবল ইহা 
উৎপাত জন্মান ও আক্রমণ করার জন্ ব্যবহৃত হয়। তাই বিলাতি গোপালক- 
গণ গোগণের শৃঙ্গ কাটিয়া বা উষধ দিয়া শৃঙ্গ নষ্ট করিয়া দ্বেন। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

(গোল্ড), 

"গোর অতি সহজেই পরিবর্তিত হইয়া তরল নাইক্রো্ান * পদার্থে পরিণত 
হয়। গুফ গোরক্তে শতকর! ১* ভাগ নাইট্রোজান, কতক লবণ ও পটাস্ 
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আছে। ইংলগ্ডে উহা অন্য দ্রব্যের সংযোগে সাররূপে ব্যবহৃত হয় । ইহাদ্বার 

স্বর! ও চিনি পরিষ্কৃত হয় এবং প্রুসিয়ান বু নামক লিখিবার কালী প্রস্তুত হয় । 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।.. 
(গো তঅক্ছি)  " 

গোর অস্থি গোর শরীরের মূল ভিন্তি। গোর অস্থি চূর্ণ অতি উত্তম সার । 

ইহাতে চুণ, লবণ, কেলসিকাম, ফন্টে, কার্কোনেট, ক্লোরাইড নামক পদার্থ 

আছে । আমাদিগের দেশে মৃত গো মাঠে পড়িয়া থাকিত। উহা কিছুদিন 

মাঠে থাকিয়া অতি উৎকৃষ্ট সাররূপে পরিণত হইত। কিন্তু অধুনা আর আমাদের 

দেশের গে! অস্থি সকল“মাঠে পড়িয়া! থাকে না । ইউরোপীয় শিক্ষিত মহাজনগণ 

এদেশের গো অস্থি সকল সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে লইয়া গিয়া বোন্মিলে চূর্ণ 
করিয়া উহ! বহুমূল্যে বিক্রয় করিতেছেন । পুনরায় এঁ চূর্ণ সাররূপে এদেশে ক্রীত 
হইয়৷ ভূমিতে দেওয়া! হইতেছে । | 

অস্থি সকল সংগ্রহ করিয়! প্রথমতঃ উহ! হইতে চর্বির অংশ বাহির করিয়া 

লইয়। তাহা বদ্ধ লৌহ পাত্রে উত্তপ্ত করিয়া দগ্ধ করা হয়। উত্বীপেই অস্থি 
সকল চূর্ণ হইয়া যায়। এবং উহার জলীয় ভাগ পৃথক হইয়া যায়। 
তৎপর ্ী তরল অংশ চোয়াইয়া এমোনিয়া। লিকার (৪110119 11801) 

এবং অস্থি নির্ধ্যান (3975691) প্রাস্তত হয়। এমোনিয়! লিকরের মধ্যে অস্থির 

নাইট্রোজান অংশই অধিক থাকে । ইহা হইতে এমোনিয়া সন্ট তৈয়ার হয়। 

অস্থি নির্যাস হইতেও নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তত হয়। উহার অবশিষ্টাংশই 

প্রাণীজ অঙ্গার । ইহা! পুনঃপুনঃ পোড়াইলে উহার বর্ণ সাদা হয়। উহা দ্বারাই 

চিনি পরিষ্কৃত হয়। পুনঃপুনঃ উহা! তরল চিনিতে ডুবাইলে চিনির রক্তাংশ দূর 

হইয়া চিনি সাদা হয়। পুনঃ পুনঃ চিনি পরিষ্কার করার পর আর উহার 

পরিফার করার কৌন ক্ষমতা থাকে না। তখন উহা! পুনরায় পোড়াইয়! সার 
স্বরূপে বাজারে বিক্রীত হয়। যতই চিনি পরিষ্কার করা যায় ততই উহাতে 

কার্বণের ভাগ বৃদ্ধি হইতে থাকে। উহাতে শতকরা ২০ ভাগ কার্বণ, কিছু 

নাইট্রোজেন ও ফস্ফেট থাকে । নর 

বর্তমান সময় অস্থিচূর্ণ সার যেরূপ মূল্যবান ও সারবান্ বলিয়া বিবেচিত 

হয়, আর কোন সার এরূপ বিবেচিত হয় না। ইহা এত আদরণীয় ভওয়ার 
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ওটা কাঁরণ দেখা যাঁয়। প্রথমতঃ ইহা ইউরোপে দীর্ঘকাল ষাবৎ ব্যবহৃত 

হইতেছে । ২য় উহার ফল বর্ষব্যাপী। তৃতীয় কৃষকগণ এই সাবের স্থফল 

সম্বন্ধে নিশ্চিত। 

ইংলত্ঙে এই অস্থি চূর্ণসার পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নীত হয়। ইহার 
অধিকাংশই ভারতবর্ষ হইতে যায়। ১৯০৫ খৃঃ ৪৭৩৪৬ টন গবাস্থি ইংলণে 

নীত হইয়াছে ৫১) ইংলগ্ডে নানাপ্রকারে প্রতিবর্ষে লক্ষ টন এই অস্থিচূর্ণ ব্যবহৃত 

হইয়া থাকে । ভারতীয় অস্থিচূর্ণ অধিক সারবান্। 
হাঁড়ের ভিতরে যে চববীর ভাগ (105110%) থাকে, উন হাড়ের সার অপেক্ষা 

অধিক মূল্যবান্। এই চর্ধিদ্বারা মোমবাতি, গ্লিসারিণ (015081176). নামক 

ওষধ এবং সাবান তৈয়ার হইয়া থাকে । 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
(গো চম্ন্য) 

ভারতে গোচন্্ অতি বিশুদ্ধ জ্ঞানে বিবাহ উপনয়ন প্রভৃতি শুভকার্ষো 

ব্যবন্ৃত হইত। এমন কি ব্রহ্ষচারীগণও উপনয্নকালে চর্ম পাছক1 ব্যবহার 

করিতেন। ক্রমে নানাপ্রকার কুসংস্কার প্রভাবে গোচন্্ অপবিত্র বলিয়া 

বিবেচিত হইয়াছে । (২) 

(১) « ড/5 17800160003 (010) 2, 91980 17810 0106151)0 09155 01 
07 ৬০৮10 00 0). 01)156 5001085 01 50101921606 12850 117075 
2100 005 4১155100076 0595182, ৬০1. 1] 5. 2, 00, 86019910015, 

(২) সামবেদীয়বিবাহপদ্ধতৌ-_' 

প্রাগ্গ্রীবান্ত তলোহিতবৃষচন্রণি অবিধবাঃ পুত্রবত্যোব্রাঙ্গণ্যোবধূমুপবেশয়েযুঃ 

ইতি। অত্র গোভিলন্থত্রং। গৃহগতাং পতিপুত্রশীলসম্পন্নাব্রাঙ্গণ্যোহব 
রোপ্যানভূহেচম্গুপবেশয়স্তি ইতি । ৪ 

উপনক্নপদ্ধতৌ৷ 
অনেনমন্ত্রেণ চর্ম্পাছ্কাধুগলেপাদৌ নিদধ্যাৎ ॥ 
অভ্রগোৌঁভিলস্থত্রং। নেত্রৌস্কোনয়ত মামিতুযুপানহৌ । 

অন্কার্থঃ আবন্ধীত ইত্যুবর্ভতে। উপানহো, ্ পাছকাফগলে যোগ্ত্বাৎ 
পাদয়োঃ ॥ 

অত্রগোভিলঃ 
অপরেণাগ্লিমানডুহঃ রোহিতঃ চ্মপ্রাগৃত্রীব মুত্তরলোমাস্তীর্ণং ভবতি ॥ 
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গোচন্ধ দ্বারা জুতা, জিন, গদি, নানাপ্রকার বাগ্যন্ত্, বদিবার আসন, ব্যাগ 

টরাঙ্ক, তরবারির খাপ ইত্যাদি মৃল্যবান্ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। তজ্জন্ প্রতিবর্ষে 
ভারতবর্ষ হইতে বহুকোটী টাকার গোচম্ম বিলাতে রপ্তানী হয়। তথায় চন্দন সকল 
পাকা করে। এবং পুনরায় এ চর্খনিশ্মিত দ্রব্য ভারতবর্ষে আসিয়া! বহুমূল্যে 
বিক্রীত হয়। 

ভূমিতে পুতিয়! রাখিলে উহান্বারাও সারের কাধ্য হয়। গোচন্্ ইংলগে 
নীত হইলে চর্-ইনস্পেক্টার ইহাদিগের লেজে ১২৩ চিহ্নিত করিয়া চর্দের 
প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ' শ্রেণী বিভাগ করিয়া দেন) তদনুসারে উহাদের মূলা 
নিদ্ধীরিত হয় । 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

চশ্্স পাকা কলান প্রপালী। 
( ক্রোম ট্রেনিং) 

“কষায় চন্ম চেলবৎ” 

[7015 00559555921 25006119150 921155 01 ০%০০116170 (20117 
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. পুরাকালে ভারতে কষায় দ্রব্য সংযোগে চ্্ব পরিশোধন (টেন) 
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করার বিধান ছিল! ই চন্্ম কৌষেয় বস্ত্রের স্তায় শুদ্ধ বলিয়া! বিবেচিত 

হইত । | 
ভারতে চন্ম পাকা করার উতকৃ্ মাল মসল্লা সমস্ত বিদ্যমান থাকিতে ও এদেশ- 

বাসীগণ অধুনা বৈজ্ঞানিক প্রণাঁলীতে চর্ম পাকা করা তুলিয়া গিয়াছে ; ইহাতে 
হইতেছে যে, আমাদিগের দেশের ১০০০১০০০০ দ্রশ কোটা টাকায় চর্ম পাচ কোটা 
টাকায় বেচিয়া পুনরায় উহা ২০০.০, **০ বিশ কোটা টাকায় ক্রয় করি। বুট, 
জুতা, সিপার, ঘোড়ার সাজ, টাস্ক, ব্যাগ, বই বাণ্ডিং চামড়া প্রভৃতি শত শত 

প্রয়োজনীয় চামড়ার দ্রব্য আমরা বিদেশ হইতে আনিয়া! ব্যবহার করি । ১৮৭৬-৭ 

অবে ১১৩০*০** টাকার জুতা ও বুট এদেশে আসিয়াছিল। ১৯০৩ থৃষ্টাবে 
২৭৯০০০৯ টাকার জুতা ও বুট বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে । 

১৮৯৩ থৃষ্টা্ধে ভারতে ৪৪টা টেনারি ছিল। তাহাতে ৩৮০৪ জন মজুর 

থাটিত। ১৯০৩ সনে ৪৩ টেনারি হইয়াছে। ৭০০০ লোক খাটিতেছে। এ 

৪৩টার মধ্যে মান্দ্রাজেই ৩৭টি । 

পৃথিবীব্যাপী চরের অতি বিস্তৃত ব্যবসায় চলিতেছে । ১৯৯৫ খৃষ্টান 
ভারতবর্ষ হইতে ৫,৩০০০০০০ কোটা টাকার চন্ম বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। 
আমাদের দেশে নিতান্ত অজ্ঞের মত পণুগুলির চম্ম উত্তোলন কর! হয়, তজ্জন্ঠ 

ইহা অর্ধেক মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পণুগুলির চর্মোৎ- 
পাটন না করায় হয়ত ১০ কোটা টাকার চর্ম ৫,*০০০০০*২ কোটী টাকায় 
বিক্রীত হইয়াছে। আন্বলগ্ড ও ইংলগুড প্রভৃতি দেশেও এতদ্দিন বৈজ্ঞানিক 

প্রণালীতে চ্ষোত্তলনের প্রথা ছিল না। এখন যে চশ্খব সানির হয়, 

তাহাতে কোন কাটা ব! ক্ষত হয় না। 

উহা! দ্বারা জুতার তলা, কমরবন্ধ, ঘোড়ার সাজ তৈয়ার হইতে পারে। 

একটা উৎকৃষ্ট গোচর্শের মূল্য প্রতি পাউও ৭১ পেনি অর্থাৎ-/5সের চর্শের মুল্য 

১ শিলিং ৩পন্স (8/* )। একটা ভাল চর্দের ওজন ৭* পাউও ধরিলে 
উহার মূল্য ৩২. টাকার উপর হয়। আমাদিগের দেশে এঁকটী ভাল চর্দের মুল্য 

৩৪২ টাকার অধিক নহে। সমস্ত চর্মাট-_মাথ! হইতে লেজ পর্ধ্ত্ত উঠাইলে 
উহার মূল্য অধিক হয়। আমেরিকাতে এ চর্ঘ উত্তোলনকারীদিগের কার্ধ্য 
পরিদর্শন হন্ত ইনন্পেক্টার আছে। যাহারা ভালরূপ চর্ম উঠাইতে পারে না 
তাহাদিগকে বরখাত্য করিয়া তাহাঁদিগের স্থলে উৎকৃষ্ট লোক নিষুক্ত করা হইয়া 
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থাকে । কারণ খারাপ ভাবে গোচন্ম উত্তোলন করায় দেশের কোটা কোটা টাকা 
ক্ষতি হয়। দেশের ধন ভাগারের বৃদ্ধির জন্য এই চেষ্টা। হায়! এদেশের ধনের 
যে কি ক্ষতি হইতেছে তাহা কে দেখে! 

গোঁচম্দকে টেন অর্থাৎ পাক চর্ম বা বিলাতী চর্ষে পরিণত করিলে উহাতে 

জাতীয় ধনভাগারের অসীম উন্নতি হইতে পারে। প্রাচীনকাল হইতে সর্বদেশে 

মনুষ্য নান! প্রকারে গোচন্ম ব্যবহার করিয়া! আসিতেছে । এখন বৈজ্ঞানিক 

প্রণালীতে এ চন সুদৃঢ়, মন্থণ ও সুরঞ্জিত করার বিধান হইয়াছে । 
এ ব্যবসায়ে দেশে কোটা কোটা টাকার ধনাগম হইতে পারে। চর্ম মধ্যে 

ছুই প্রকার পদার্থ দৃষ্ট হয়। একটা রোম অপরটা রোম বিহীন চণ্ধা। রোম, 

শৃঙ্ন, খুর ইহারা একই উপাদানে গঠিত। চর্দের মধ্যে রোমের গোড়ায় সুঙ্ 

হুক্ম ছিদ্র আছে। এ ছিদ্রগুলি দ্বারাই চন ন্ট হওয়ার আশঙ্কা হয়। তজ্জন্তই 

বিশেষ সতর্কতা নেওয়া কর্তব্য । চন্মের উপদান গুলিও জান! আবশ্তুক | 

চন্মে :- 

কার্বন ... ১,১৪৯ - ৫৫ ভাগ। 

নাইট্রোজান..' ,.১. ১৫ -১৯ ভাগ। 

হাইড্রোজান রর ৬-৭২ ভাগ। 

অক্সিজান '.. "১৭ - ২৬ ভাগ। 

গন্ধক . ... ১ কিছু পরিমাণ । 

ফস্ফরাস কিছু পরিমাণ । 

এ চর্ম প্রথমতঃ বনানী রিকি রী 

(৯) চম্্ শু করা, (২) লবণ দিয়া রাখ!, (৩) লবণ সংযোগে শুষ্ক করা । 

শুক কর! চর্ম স্টেতস্েতে হইয়! নষ্ট হইতে পারে। লবণ দিয়া রাখাই উৎকৃষ্ট 

প্রণালী। চর্মের ভিতরের দিকে অর্থাৎ মাংসের দিকে চন্মের ওজনের শতকরা 
২৫ ভাগ লবণ দিয়া রাখিলেই চণ্ম উত্তম থাকে । চিকাগোতে এই প্রথা প্রচপিত 
আছে। দক্ষিণ আমেরিক্ষায় লবণ সংযোগে শুষ্ক করিয়া! থাকে । পাহাড় অঞ্চলে 

যেনকল্ল পণ্ড বিচরণ করে, তাহাদিগের চর্ম সর্বোৎকৃষ্ট । নিন্ন জলাতুমির 
প্রভৃত ছগ্ধবতী গাভীর চর্ম, চর্শের হিসাবে সর্বাপেক্ষা অপরুষ্ট। 

বাছুরের চর্দও উৎকুষ্ট ॥ বৃষের চর্ম তত উৎকষ্ট নহে) 
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চর্ম উঠীনের উপর চর্মের মূল্য নির্ভর করে। মাংস ও চর্বিহীন ভাঁবে, 

চর্ম কোন চিহ্ন না করিয়৷ চর্ম উঠাইতে পারিলেই তাহার মুল্য অধিক হইয়া 
থাকে । 

রৌদ্র শুকানের সময় খোটার দাগ, ছুরির দাগ, ছুরির ছাল তোলা! দাগ, 
রাখালের আঘাতের চিহ্ন বা জীবিত পণ্ডর শরীরে অন্ত কোন প্রকার দাগের চিহ্ন 

থাকিলে চর্মের মূল্য অত্যন্ত হাস হইয়া ষায়। বিশেষতঃ গোরু দাগানের চিহ্ন 

দ্বারা চম্্টির অতাধিক ক্ষতি হইয়া! থাকে । জীবিত গোর গায় একপ্রকার 

দ্বিপক্ষ বিশিষ্ট কীট জন্মে। উহারা চর্মের ভিতর ছিদ্র করিয়া চ্ম্ের ভিতর 

দিকে বাসা তৈয়ার করিয়া বাস করে। এ কীটে নষ্ট করিলে চর্মের মূল্য অত্যন্ত 
কমিয়া'যায়। এরূপ দাগী চন অত্যন্ত কম মুল্যে বিক্রীত হয় । যাহাতে জীবিত 

পণ্ডর গায় এ কীট জন্মিতে ন! পারে, গৃহস্থের তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তৃব্য। 

রোমহীন অবস্থার চর্খ ওজনে খরিদ, বিক্রয় হইয়া থাকে। লেজে ওজনটা 

লিখিত হইয়! থাকে । যে চ্ম ওজনে যত অধিক হয় তাহা তত ভাল জাতীয়। 

ইংলগ্ডের হেরিফোর্ড প্রভৃতি স্থানের ও সুইজারলেও, হলগু প্রভৃতি দেশীয় 
চম্মও ভাল। উপরের কাধ্যের জন্য ভারতব্ষীয় চর্্দও অতি উৎকৃষ্ট । .১) 

চর্ম টেন অর্থাৎ পাকা করিতে হইলে, প্রথমতঃ চম্ন ভিজাইয়া উহার মধ্যে যে 

গোবর মাঁটা থাকে তাহা৷ পরিষ্ষার করিয়া ফেলিতে হয়। চামড়ায় যে লবণ থাকে 
তাহাও প্রচুর জল দিয়! পরিষ্ার করিয়া ধুইয়া ফেলিতে হয়। অধিক দিবস 
জলে রাখিলে চামড়া পচিয়া যাইতে পারে। তাই তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করা 

'আবগ্তক। শুফ চামড়া নরম করা একটু কঠিন তবে এখন কষ্টিক সোডার জলে 

বা *'১ শক্তির সোডিয়াম সাল্ফাইড জলে ভিজাইয়া৷ পরিফার করা হইয়া থাকে । 

ভ্িত্তীষ্তঃ লোমহীনন কল্লা ইহা ছুই প্রকারে সম্পাদিত 
হয়। রি 

( ক) চামড়া ঘামাইয়া (৭) চমু লে জলে তবাইরা | চামড়া ঘামান 
অর্থাৎ বাযুবদ্ধ করিয়া! ৭০৮ হইতে ৮০০] পর্য্যন্ত উত্তপ্ত একটা ঘরে ৪ হইতে ৬. 

(১ 550 10015 1005 815 ছতাচে 5810901৩001 900৩116200৩, 

5, ছু. 8০৮০, ৬111 0:46. 
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দিন রাখিলে লোমের গোঁড়া শিথিল হইয়া! যায়। তখন উহ! সহজেই লোমহীন 

কর! যায়। . | | 

চুণের জলে সোডিয়ামসালফাইভ (525, 9750 ) মিশাইয়া উহাতে 

চামড়া ডূবাইলে সহজেই উহা লোমহীন হইয়া যায়। চুণের জলে আর্সেনিক 

নালফাইড (76818725992 ) কিংবা কেলসিয়াম হাইড্রোসালফাইড 

(0৪ (2 )5 ) মিশাইয়। প্র জলে চামড়া ভিজাইলেও সহজে লোমহীন করা 

যায়। চামড়ায় চব্বীর ভাগও দূর হইয়া চামড়াঁটী বেশ তৈয়ার হয়। চামড়ার 

ভিতর দ্বিকে অর্থাৎ মাংস যে দিকে থাকে ত্র দিকে প্র মিশ্রজল দিতে হয়। 

রূপে চামড়ার অবস্থানুযায়ী এক সপ্তাহ হইতে ৩ সপ্তাহ পধ্যন্ত সময় লাগে। 

একটা তির্ধ্যগ্ (হেলান) ভাবে ঝুলান কাঠের উপর চামড়া রাখিয়া! একটা ছুইদিগে 

বাঁটওয়াল! ছুরী দিয় টাচিয়া লইলেই চামড়ার লোম পড়িয়া যায়। চামড়ার 

চব্বাও ছুরী দিয়া টাচিয়া ফেলাইতে হয়। 

স্ততভীস্ব প্রত্রিস্্। ।- চুণের প্রতিক্রিয়া করা ও ভিজা চামড়া থে 

একটু ফুলিয়া! উঠে প্র স্ষীতি দূরীকরণ এবং চামড়া মোলায়েম করণ। 

কুকুরের বিষ্ঠাসহ জল গরম করিয়া শী জলে চামড়া ভিজাইলে চামড়ার চুণের 

ভাগ দুর হয়, এবং চামড়ার ফোলা দুর হয়। রী দ্বণাজনক কার্ধ্য ভিন্ন এই 

প্রক্রিয়া অন্য কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্পাদনের বিস্তর চেষ্টা হইতেছে কিন্তু 

আজ পর্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাসিত হয় নাই। তবে পাত্লা চাম্ড়ার 

চুণা দূর করিতে কুকুরের বিষ্ঠার পরিবর্তে পায়রা ও মুরগীর বিষ্টা ব্যবহার 

করা যাইতে পারে । 

ভূষি জলে ফুটাইয়া এ ফুটস্তজলে চামড়া ভিজাইঘা৷ রাখিলে এ ভূষি চুণের 

প্রতিক্রিরা করিয়! চামড়া হইতে চুণের ভাগ সম্পূর্ণ বিদুরিত করিয়া দেয়। মোট! 

চাঁমড়া অধিককাল চুণে তিজান থাকিলে লেকৃটিক্ (1৪০1০), এসেটিক: 

(৯০০৭০), বোরিক (13০7০) এসিডের জলে ভুবাইক়া রাখিয়া চুণ দুর করা 

হইয়া! থাকে । ইহার পর এ হেলানবীমে ছুলিয়া ছুরী দিয়! টাচিয়। চামড়াটা 

পরিষ্কার করা হয়। ইহার পরই চামড়া প্রক্কৃত পাকা করার কার্য আরন্তের 

যোগা হয়। বছ প্রকারে চামড়া পাকা করা যায় তন্মধ্যে উদ্ভিদ 

পদার্থ ছারা, ধাতব পদার্থ দ্বারা, ও তৈলদ্বারা এই তিন প্রকারই অধিক 

উল্লেখযোগ্য । ছি টি 
সু 
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ওক, ডুমুর, পাইন (1175), হেমলক (175)100 ), গা্ছিয়ার 

( 0010191১506), ( 11117055 ), 35210017105 1 81721055 

17150 এই সকল গাছের ছাল জালায় ভিজাইয়া রাখিলে উহা পচিয়া যে 
কস তৈয়ার হয়, তাহার নাম 'টেনলিকার (না৷ 1100015 ) বাজারেও টেন- 

লিকারের বা টেনরদের খরিদ বিক্রয় হয় | সুয়ার্চ € 5919) ) গান্বিয়ার 

( 00101)1091) পাতায় এবং মারোবেলাম (11510981845 ) ভেলোনিয়া 

( ৮৪10718 ) গাছের ফল হইতেও টেনলিকাঁর তৈয়ার হয়। অধিক দিনের 

পুরাতন টেনলিকারই অধক কার্ধ্যকারী হয়। উহ্থাতে হাল্ক1 চামড়া ও মোট। 

চামড়া অন্থুপারে ছয়মাস হইতে একবৎপর ভিজাইয়! রাখিলে চামড় পাকা হয়। 

বাত ৩শ্রিনম্তান্ম জামমড়। পাক কলর 1 ফিটকারী, 
লবণ, ডিমের খোসা (৬০1), জলপাইর তৈল, ময়দা দ্বারায়ও পাক! করা 

যায়। তবে এখন ক্রোম (019101)০ ) দ্বারা পাক করার প্রথাই সর্বাপেক্ষা 
আদরশীয় হইয়াছে। জ্রোমিক সণ্ট ( 011130016 নি) 01 0(0171) 

9 04 উহাতে দোঁডা মিশাইরা ক্রোম এলাম তৈয়ার হয়। হাইড 

ক্লোরিক (7৭10 ০0101 ৪০1৭১ সহ পটাসিয়াম ডাইক্রে'মেট (১00555181)- 

01018907806 ) যোগ করিগ্না (007 05) উহাতে চামড়া ভিজাইয়া ক্রমে উহার 

শক্তি বৃদ্ধি করিলে চামড়া পাকা হয়। 

তেল ভ্বাব। পাক। কল্পান্ন নিম্রম 1-কড মাছের কি 
অন্ত কোন সামুদ্রিক মাছের ছৈল চামড়াতে ছড়াইয়া একঘণ্ট। চামড়া পিটিয়া 

একদিন টার্গাইয়! রাখির। দিতে হয়, যে পর্যান্ত চামড়া পাকা না হয় সেই পর্য্স্ত 

এইবূপে পুনঃ পুনঃ তৈল দেওয়া ও পুনঃ পুনঃ পিটিয়া এরূপ এক একদিন 

টাঙ্গাইয়া শুকাইয়্া লইতে হন্। 

শ্শে্য শ্রিজ্। | ইহ'র পর মহ্ছণ পাণর ব্রাস এবং (:91101:21 ) দ্বার 

উত্তমরূপে ঘ'সয়া উহার উপরের সকল ময়লা দূর করিয়া পুনরায় শুকাইয়া উহা 
উত্তমরূপে রুল দিয়া ঘসিযা ব্রাস করিয়া তৈল দিয়! রাখিলেই চামড়া! উত্তমরূপে 
পাকা হয়। ড্রেসিং চামড়ায় অধিক তৈল ও চরধিব দেওয়। কর্তব্য । তাহা হইলে 
চামড়া মোলায়েম হয়, জলে নষ্ট হইতে পারে না । | 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
গোশল্সোম্। 

স্তগ্তপায়ী জস্থমাপত্রই চরের উপর অল্প বিস্তর রোম হয়। তিমি, দি্ধু- 

ঘোটক, হস্তী প্রভৃতির চর্ম স্থল, তাহাদিগের গায়ের রোমের সংখ্যা কম। 

কিন্ত গবাদি পশুর সর্ধ শরীর হুপ্্ রে'মরাজি দ্বারা আবৃত। উঠাদ্ধারা তাহাদের 

শরীর শীততাপ হইতে রক্ষিত হয়। লোমের নিম়ভাগের নাম রোমকৃপ। শৃঙ্গ গুলি 

?, তাহাতে রোম থাকে না। রোম সকল দাদা, কাল, লাল ও নানা বর্ণের হইয়া 

থাকে । বণন্তকালে প্রকৃতি যখন নব মাজে নজ্জিত হয়, বুক্ষ লতা নব পল্লবিত 

হয়, গোগণ৪ তাহাদিগেত পুরাতন রোম সকল ভাগ কবিয়! নব রোমরাজি 

বরা স্থশোভিত হই থাকে ! রোন সকল শরীরের অভ্ন্থরস্থিত রক্ত দ্বারা 

বর্ধিত ও পুষ্ট হয়। শরীরের ভিতরের রক্ত দূষিত হইলে কি গে! শগীরাভ্যন্তরে 

গেশরীরের ক্ষয়কারী কোন পীড়া হইলে বাহিরের রোমেও তাহা প্রকাশ 

পার। কোন কোন স্থানে রোমগুলি উঠিন্া যায়। রোম সকল আচড়াইস়া 

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। গোলাুলের অগ্রভাগের রোম সাধারণতঃ দীর্ঘ 
থাকে । চমরী গোর লাঙ্কুলে অতি দীর্ঘ সাদা ও কাল রোনরাগি থাকে। উহা 
দ্বারা চামর প্রস্তত হয়। 

৮ম পরিচ্ছেদ । 

(গে।জৃল্ড) 
পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, একটা পূর্ণ বর্ষ গোর নীচের পাটিতে ২্টা, 

ও উপরের পাীতে ১২টী, মোট ৩২টা দাত হয়। তন্মধ্যে নীচের পাটীর চরণ 

দন্তগুলি দুধ দ্রীত পড়িক্া গিয়া পুনরার উিত হয়। 

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিলে, দন্তগুলি গবাস্থির স্তায় পদার্থ । উহাদিগকে 

চু্ণ করিলেও অস্থির স্তায় সার ও অস্থি স্বরূপে অন্থান্ত কার্ষ্য বাবহৃত হইতে 

পারে। গোৌঁদস্ত চূর্ণ করিয়া বিস্ফোটকে প্রলেপ দিলে এ বিস্ফোটক বিনা অন্ত 

প্রয়োগে ফাটিয়া! যায় । 
৯ম পরিচ্ছেদ । 

(গো অভ্র ) 

গো অন্ত দ্বারা আমাদের দেশীয় ধুনকরগণ তাহাদিগের ধুনন যন্্রটাতে ব্যবহার 

করে।. এবং উহা! টোলক প্রভৃতিতে বাবহৃত হয় ূ 
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আমাদিগের দেশে গোর বাথানেও গোঅন্থ ছুধে সংযোগ করিয়৷ পনীর প্রস্ত 

করে। গো অন্তর হইতে পেপ্সিন নামক ওষধ প্রস্বত হয়। কলিকাতার 
মিউনিসিপাল বাজারে প্রত্তাহ যে গোবধ হয় তাহার অন্তরগুলি বহুমূলো 
বিক্রীত হয় । 

১০ম পরিচ্ছেদ | 

(গো সআহহল ) 

ইউরোপে গোমাংস খাগ্ঘরূপে প্রভূত ব্যবহৃত হয়। গরীব দিগের পক্ষে 

গোমাংস থাগ্ভ একমাত্র সম্বল। এই জন্ত গ্রেট ব্রিটেনও ইউরোপের নানা স্থানে 

আঁমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া নিউজিলও প্রভৃতি দেশে গো রীতিমত প্রতিপাঁলিত 

হইয়া থাকে । আমাদিগের দেশেও মুসঙ্গমানগণ মধ্যে গোমাংস থাগ্ভরূপে ব্যবহার 
করিতে দেখা যাঁয়। " 

তবে ভারতে হিন্দু, বুদ্ধ, জৈন, শিখ গোগণকে তাহাদিগের মহোঁপকার স্মরণ 

করিয়া বধ করা. বা তাহাদিগের মাংস ভক্ষণ করা মহাপাপ বলিয়া! মনে করেন। 
বেদ ও স্থৃতি প্রভৃতি ধর্মশান্ত্রেও গো হনন করা মহাপাপ বলিয়া বিধি বদ্ধ 

হইয়াছে! তাই গোর একটি নাম অস্্যা (১) বিশেষতঃ গো মাংস এই 

শ্রীক্ষপ্রধান দেশীয় লোকের পক্ষে বিষতুল্য। গো মাংস ভোজনে গলিত কুষ্ঠাদি 
ছুরারোগা ব্যাধি জন্মে । 

লগা ক রি, শপ ত প পপপপওর পা পা এসা 

হে অগ্যা (হননের অগা কষ বে 



নপক শন £. 
গোজাতির রোগ ও চিকিৎসা । 

গো চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে স্কুল জ্ঞাতব্য বিষয় । 

চিকিৎসা গ্রন্থ লিখিবার পূর্বে প্রথমতঃ একটা :বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য 
রাখা কর্তব্য যেন পীড়িত গে দ্িগকে চিকিৎসা করিয়া! আরোগ্য করা অপেক্ষা 
যাহাতে উহাদের গীড়া না জন্মে, ততপ্রতি অধিক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । 

রুগ্ন পশুকে প্রথমতঃ অতি সহজ লভ্য অনিষ্টাশঙ্কাহীন সামান্য সামান্য উষধ 

দ্বারা চিকিৎস! করা উচিত। 

পশডদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে, শুফ ও বায়ু ষ্চালিত গৃহে রাখিলে, 

বিশুদ্ধ পানীয় জল, বায়ু সেবন করাইলে, অপর্যাপ্ত পুষ্টিকর আহার্ধ্য দ্রব্য দিলে, 

ও শীতাতপ ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিলে পণ্ড শরীরে সহ্.জ গীড়া প্রবেশ করিতে 
পারে না । পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত জল ও এঁ জলজ খাদ্য পণ্দিগকে খাইতে না দিলে, 
পশুদিগের উপর রোগের আক্রমণ অতি অল্পই হইয়া থাকে । 

তরল ওষধই পশুদিগকে খাওয়ান সুবিধা জনক | আদা, শঠ, রাই কি 

সরিষ! চূর্ণ প্রভৃতি সামান্ঠ উত্তেজক পদার্থ সংযোগে ওষধ প্রয়োগ করিলে এ 
উষধ প্রথম তিনটা পাকস্থলীতে সহজে প্রবেশ করিতে পাঁরে। গাভীর ওষধের 

মাত্রা ঘোড়ার উষধের মাত্রার দ্বিগুণ। এপছম সল্ট ( লবণ ) গো জাতির অতি 

উত্কুষ্ট বিরেচক ওষধ। 

পীড়িত পশুর চিকিৎসা করিতে হইলে সুস্থাবস্থায় উহার শরীরের উত্তাপ, 
নাড়ীর গতি ও শ্বাস প্রশ্থীসের সংখ্যা সম্বন্ধীয় বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা গ্রয়োজন। 

গরুর নাড়ী তাহার চোয়ালে (]4০ ) পরীক্ধ্মী করা সুবিধা জনক, কারণ 
শরীরের ভিতর হইতে একটা নাড়ী (591)0085011475 81151 ) দাতের গোড়া 

দিয়! মুখে গিয়াছে। 

লেজের গোড়ায় অথব1 ১ম পঞ্জরাস্থির মধ্যস্থলেও নাড়ী পরীক্ষা করা! যায়।: 

তর্জনী ও মধ্যমা একদিগে ও বুদধানুষ্ঠ অপরদিগে দিয়া টিপিয়া ধরিলেই 
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* বয়সের ব্যতিক্রম অন্ুসারে নাড়ীর গতির ব্যতিক্রম হয়। অল্প বয়স্ক গোর 
নাড়ী প্রতি মিনিটে ৫৫ হইতে ৬৫ বার স্পন্দিত হয়। | 

শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা ও তাহার গতির প্রক্কৃতি লক্ষ্য করা কর্তব্য। গোরুর 

১স্থলে কাণ দিয়! উহা! নির্ণয় করা যায় । গোরুর শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া উহার 

বুকে উথান পতন গণনা করিয়া স্থির করা যায়। 
শ্বাস গ্রশ্থাসের সংখ্য প্রতি মিনিটে সাধারণতঃ ১০ হইতে ১৫ বার 

হইয়া থাকে । 

নাড়ীর গতির অনুপাতে শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যার অনুপাতে ১৪৬ হইয়া 

থাকে । (১) 

মানুষের যে সমস্ত পীড়া হয়, গো শরীরেও প্রায় ই সকল পীড়া হইতে 

দেখা যায়। এ সকল রোগ ব্যতীত ও অন্ত ২। ৪ টা গীড়ায় গোগণ আক্রান্ত হয়। 
মনুষ্যের ব্যাধিতে গোগণ আক্রান্ত হইলে তাহার চিকিৎসাও মনুষ্যের 

চিকিৎসার স্ায় চিকিৎসা! করিলে ফল পওয়া যায়। 

মানুষের চিকিৎসাও গে! চিকিৎসায় এক ব্ধপ ওষধাদি দ্বার! ফল পাওয়ার 

কয়েকটি কারণ দেখা যায় । 

(১) গে! ছগ্ধ পান করিয়া মানব শরীর অতি সুন্দর রূপে বর্ধিত ও পুষ্ট হইতে 

পারে। 

(২) পণ্ডর মধ্যে গোগণই মানবের ন্যায় ৯ মাদ ১৭ দিনের মধ্যে সন্তান 

প্রসব করে। | 

(৩) গোবসস্তের বীজ দ্বারা টিকা দিলে মানব শরীরে রীতি মত বসস্ত 
প্রকাশিত হয়। 

(৪) প্রুবল রক্তামাশয়ে আক্রান্ত একটি গাভীকে ( গোচিকিৎসক ও গো 
উষধের অভাবে ) মানুষের ব্যবহার্য উঁষধ প্রয়োগ করিয়া আক্কোগ্য হইতে ও 
একটি বিকারগ্রস্থ গাভীকে কেবল মকরধ্বজ প্রয়োগে আরোগ্য হইতে 

দেখাগিয়াছে। | 

(৫) বন্থ বিজ্ঞ চিকিৎসকেরও এই মত যে মানুষের ব্যাধির $্ষধ ব্যবহার 

করিলে গোগণ ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিতে পারে। 

(১) চ৪/17৩773 ৫০৮ ০1075৩018 058). 1198761 0. 375. 
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' গো শরীরের উত্তাপাদি । 

মানুষের শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ ফরেনহিট তাঁপমাণের ৯৮৪ ডিগ্রী 

গো শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ এ তাপমানের ১০১৮1 গো শরীরে এ পরিমাণ 

তাপের উর্ধ হইলে গোগণের জর হইয়াছে অন্ুমাণ করিতে হইবে । 

গোরুর ওষধের মাত্রা মানুষের ওষধ মাত্রার ৬ হইতে ১০ গুণ! 

মাঝারি রকম 'গোকে মানুষের ওউধধের ৮ গুণ ওষধ দিলে ফল পাওয়া যায়। 

বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র গোকে ৬ গুণ ও হান্সী, নেলোর প্রভৃতি বৃহৎ বুহৎ গোর 

জন্য মানুষের উষধের ১০ গুণ ওঁধধ দেওয়। উচিত । 

এক মাস হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত বসের ওষধের মাত্রা পূর্ণ বয়স্কের ওষধের 
মাত্রার অদ্ধেক। 

এক মাসের নন বয়স্ক বসের ওষধের মাত্র! পুর্ণ বয়স্কের ১ চতুর্থাংশ । 

ওষধ খাওয়ান-_ 

(১) যদি ওষধ সহ মিষ্ট দ্রব্য সংযোগে কলার কি বাশের পাতা দিয়া 
গ্রাস তৈয়ার করিয়। প্র গ্রাস খাইতে দেওয়া যায় তবে গোগণ সহজে এ. 
ওষধ খায় । 

(২) তরল ওঁধধ ও মিষ্ট দ্রব্য সংযোগে খাইতে দিলে এঁ তরল দ্রব্য চাটিয়া 

খায়। 

(৩) এ রূপে না খাইলে, 

সরুমুখ বোতলে, বাশের কি নলের চোঙ্কে ওষধ ভরিয়া! ২জনে মুখটি ফাঁক 
করিয়া (হা করাইয়া) অন্য এক জনে মুখে বধ ঢালিয়া দিয় সুখ তুলিয়া 

ধরিয়া রাখিলে, গো ঢোক গিলিলেই ওষধ পেটে প্রবেশ করে। এই ভাবে ওঁষধ 

খাওয়াইতে হইলে সতর্কতা লওয়া প্রয়োজন, যেন গোরুর নাকের ভিতর ওষধ 

প্রবেশ না করে। 

গোরুর উপর জোর জবরদস্তি না করিয়া যাহাতে সহজে উঁষধ খাওয়ান 

যাইতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ সতর্কতা! লওয়৷ আবস্তাক। | 

নলের ও বাশের চোঙ্গা তৈয়ার করিতে হইলে বাঁশেরচোঙ্গের মুখটা! টেরা 

চাবে কাটিয়া বেশ মস্থগ করিয়া দেওয়! উচিত যেন কর্থিত অংশ ধারাল না ছয়। 
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গোজাতির, রোগ । 

গোঁজাতির পরিপাক শক্তি অত্যন্ত প্রবল | 

ডাইল, কলাই, ও থান্ঠ দ্রব্যের খোসা ভৃষী ছাল যাহা মনুষ্য অথাস্য বলিয়া 

পরিত্যাগ করে গোগণ তাহা খাইয়া অনায়াসে হজম করিতে পারে। . 

সেই জন্য সহঙ্দেই অস্থুমিতি হয় যে গোগণকে সযত্রে রাখিয়া উত্তম রূপ আহাধ্য 
দ্রব্য দিলে গোগণ দৈবাৎ পীড়িত হয় । | 

নিম্নের কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখিলে গোগণের শরীরে তত রোগই জন্মিতে 

পারেনা । 

(১)পালে সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে অন্ত গোগণকে পাল রি 

সরাইয়া লইয়! যাওয়া উচিত। 

গৌগণকে কদাহার, অল্নাহার বা অত্যধিক আহার দিলে গৌঁগণ গীড়িত 

হয়। | 

গোগ্রাস, খড়, নেড়া, ভূষি সময়মত সংগ্রহ করিয়! রাখিলে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি) 

জন প্লাবন নিবন্ধন গোগ্রাসের অভাবে গোগণ পীড়িত হয় না । 

রর আনাহারক্রি গোগণকে ছাড়িয়া দিলে তাহার! খাদ্য স্বরূপ বাহা সম্মুখে 

পায় তাহাই আহার করে, তখন কুখাদ্ খাইয়া! গোগণ পীড়িত হয়। গোগণকে 

উপযুক্ত মত আহার দিলে গোগণ পীড়িত হয় না। 
_ বঙ্গের অনেক স্থানে বর্ষার অপগমে জলমগ্র স্থানের পঁচা ঘাস খাইয়া গোগণ 

পীড়িত হয়। এ সকল ঘাস অতীব অস্বাস্থ্যকর । 

এ সকল স্থানের পঁচা দুর্নন্ধ যুক্ত পক্কিল জল থাইলেওঁ গোগণ পীড়িত হয়। 

গ্রীন্মের প্রথর বৌদ্রে, পৌষ মাঘ মাদের ভীষণ শীতে, বর্ষাকালের প্রৰল বারি 
ধারায় অনাবৃত স্থানে থাকিলে গোগণ পীড়িত হয়। 

উহার নিবৃত্তি কর! উচিত। 

আর্র ছূ্গন্ধ বায়ু যুক্ত স্থানে বাস করিলে গোগণ পীড়িত হয়। হি ও 

যাহাতে না. হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 

| সংক্রামক রোগ ।- 

গোজাতির নান! প্রকার সংক্রামক ও মারাত্মক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া 

পালে পালে গতাস্থ ছয়। গে! মাংস ভোজীদিগের দ্বারা যে: পরিমাণ গ্রো.হানি 
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হয়, গোমড়কে ততোধিক' গোহানি হয়) তজ্জন্ত গোগণ যাহাতে মারাত্মক 

ও সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতে নাঁ পারে ত্প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা 

কর্তব্য।. এবং যদি সংক্রামক ও মারাত্মক ব্যাধিতে গোগণ আক্রান্ত হয়, 
তবে যাহাতে ব্যাধি-মুক্ত হইতে পারে তজ্জন্য সাবধানে ওষধাঁদি প্রদান করা 
উচিত। এবং সংক্রামক ব্যাধিতে কোন একটি গো আক্রান্ত হইলে উহাকে পৃথক 
স্থানে রাখিয়া! সম্পূর্ণ ভাবে সংস্পর্শ-বিহীন অবস্থায় ওবধ পথ্যাদি দেওয়া কর্তব্য। 

আমাদিগের দেশে খষিগণ গো-চিকিৎসার নানাবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 

এখন পরাশর সংহিতা (১) বৃহৎ সংহিতা (২) শাঙ্গধর পদ্ধতি (৩) অগ্নিপুরাণ (8) 

গরুড় পুরাণে মাত্র কতক দৃষ্ট হয়। অন্তান্ত গ্রন্থের সম্পূর্ণ অভাব হইয়াছে। 

চিকিৎসা গ্রন্থ প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় সুশ্রতের গুরুপ্রণীত একখানা গো 

চিকিৎলা গ্রন্থ ছিল (৫)। 

বসন্ত বা গুটি [২1100119691 

এই ব্যাধি গোজাতির সর্বাপেক্ষা সংক্রামক ও মারাত্মক | দক্ষিণ আফি- 

কায় গত যে ভীষণ গোমড়ক হইয়াছিল,. তাহাতে শতকরা ৮* হইতে ৯০ টি 

গো নিহত হইয়াছে কেবল এক ট্রন্সভালে ৮ লক্ষ গে! বনন্ত ব্যায়ারামে নিহত 

হইয়াছে । এবং আড়াই লক্ষ এইরোগে অকর্মনণ্য হইয়া যাওষায় তাহাদিগকে 

(১) অতঃপর গৃহস্থম্ত ইত্যাদি ৩য় শ্লোক (২) পরাশরঃ প্রাহ বৃহদ্রথায় 
ইত্যাদি (৬্ঠশ্লোক ) (৩) পণ্ড লক্ষণে অস্তাবিল রুক্ষক্ষো রি (৪) 

২৯২ অধ্যায় ২২ শ্লোক হইতে-- 

(৫) লক্ষৌ রাজকীয় পুস্তকালয়ে গো চিকিৎসা বিষয়ক এমি পারসী গ্রন্থ 
পাওয়। গিয়াছে । ইহা সংস্কৃতের অন্ুবাদ। গিয়াসউদ্দিন মোহম্মদ সাহেবের 

আদেশে এই গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়াছিল । এই ছুর্লভগ্রস্থ খণ্ড ৯৩৮১ খুষ্টাবে 

অনুবাদিত হইয়াছিল। (মুল) সংস্কৃত গ্রন্থকর্তা সুশ্রুতের শিক্ষার ছিলেন মিরা, 

কথিত আছে । রে 

| মোখল বংশ ১৯৩ পৃ 

রাম প্রাণ গুপ্ত প্রণীত। 

তর সকল গ্রন্থের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি পরিশিষ্ট অংশে পদ হ্ইন | 

ওঃ 
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'বধ করিয়া ফেল! হইয়াছে । তুরষ্ক ও. রোমেনিয়াতে শ্লতকরা ৭০--৮*টি 

গো! এই ব্যাধিতে নষ্ট হইয়াছে । পদ, 

রিগারপেষ্ট নামটি জার্ম্েন; অর্থ গো-মড়ক । এই ব্যাধি উৎপত্তির কাঁরণ 

ও মংক্রমণের কারণ এ পর্যন্ত স্থির কর! যায় নাই। দক্ষিণ আফিকায় ডাক্তার 

কোচ এই বিষয় অনুসন্ধান করিয়াছেন তাহাতে কোন ফল হয় নাই।+ 

তবে রোমকুপ, মুখ, নাসিকা, চক্ষু ও স্তনরন্ধ, দ্বারা ঘর্ম চক্ষুজল, শ্লেম্সা ও দুগ্ধ 

প্রভৃতি সহ এই রোগের বীজানু শরীরে প্রবিষ্ট হয়। 5র্থ পাকস্থলীতে ও অস্ত 

ইহার প্রকোপ অধিক । 

কোমস্থনকারী পণ্ড মাত্রেরই এই ব্যাধি হয়। তবে গো জাতির অধিক পরি. 
মাণ হয়। গো হইতে ছাগ, মেঘ, হরিণ, উদ্র, চমরী ও কৃষ্ণসার গ্রভৃতিতে 
এবং ইহ! মানুষেও সংক্রামিত হইয়া থাকে। | 

৬ হইতে ৯ দিবসে এই ব্যাধি সংক্রামক হইয়া পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। 
শরীরের উত্তীপ ৩৬ ঘণ্টা হইতে ৪৮ ঘণ্টায়ই বুদ্ধি পাপ্ত হয়। 

ভারতীয় ইম্পিরিয়াল বাক্টেরিওলজিষ্ট ডাক্তার লিঙ্গার্ড (1)7 11910) 

এর মত যে, সস্তানসহ তাহাদিগের পিতামাতার সংযোগ হইতে না দিলে গো 

জাতি এই মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয় না। 

এই রোগ হওয়া মাত্র পীড়িত গোকে অন্ত গো হইতে পৃথক করা কর্তব্য। 
তবে শীঘ্র রোগ পরিচয় করাই কঠিন 

লক্ষণ -__ 

প্রথমতঃ শরীরের তাপ বুদ্ধি পায়। শরীরের উত্তাপ ১০৫০ হইতে ১০৭ 
ডিগ্রি হয়। শরীরে গুটি বাহির হইতে আরম্ভ হইলে তাপ কমিতে থাকে, নাড়ী 

চঞ্চল ও দুর্বল হয় ও প্রতি মিনিটে ৬* হইতে ১২০ বার আঘাত করে । 

প্রথম অবস্থা,__ এ 
আলম্ত, কম্প, গা শিহরিয়া উঠে, মুখ গরম হইয়া মুখে শ্লেম্সিক বিল্লিকার রক্ত 

সংস্থান হয়। গো খুম্ খুদ্ করিয়া! কাশে, কাণ ঝুলিয়া পড়ে | কোষ্ঠ প্রায় বন্ধ 

হইয়! যায়, গোবর শ্ল্লেশ্বা যুক্ত হয়। ক্ষুধামনদ্য হয়। অনেক সময় পিপাদ 

ক ১.০. 01, 22110010015 ০1. 19 9123. 
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থাকে । নানা অঙ্গে বিশেষতঃ পিঠের ও কাঁধের কিম্বা দাবনার মাংস পেশী 
খেঁচিয়া ধরে। পিঠ বাঁকিয়া যায়, চারিটি লী! একত্র করিয়া! থাকে । আস্তে আস্তে 
ও অনিম্নমিতরূপে জাবর কাটে, দাত কড়মড় করে, হাই তুলিতে থাকে । 

পিঠের ফ্ীড়ায় হাত সহেনা, বেদনা পায়, নাড়ী দ্রুত চলে। গায়ের লোম খাড়া 

হইয়া উঠে। 
দ্বিতীয় অবস্থা, 

মুখ, কাণ, ও শিং, পা ও শরীরের অন্তান্ত অংশের তাপ স্থির থাকেন! । 

কখন ২ গরম কখন ২ শীতল হয়। ঘন ঘন শ্বাস ফেলে, ক্ষুধা মান্য হয়) 

জাবর কাটেনা। চক্ষুতে অল্প ২ পিচুটী পড়ে । পিঠের দীড়ার বেদনা বৃদ্ধি হয়। 
পেঠের নীচে মাথা গু'জিয়া পড়িয়া থাকে, জবর প্রবল ও পিপাসা অধিক হয়, 
ঢোক গিলিতে কষ্ট হয়। মাংদ পেশীর খেঁচুনী অধিক টের পাওয়া যাঁয় না। 
নাড়ী বেগে চলে কিন্তু ঠিক চলেনা । নড়িতে চড়িতে কষ্ট হয়, মাড়ি, গালের 
বিল্লি ও কুড়কনি অতিশয় লাল হয়। জিহ্ব! কাটা কীটা হয়। কোষ্ঠ বন্ধ হয়। 

গোঁবরের গুটুলীতে শ্সেম্া ও রক্ত লেপা থাকে, মল মুত্র দ্বারের বিল্লি অত্যন্ত রুদ্ধ 
ও শু হয়। মলত্যাগের সময় কৌথ দেয়। কখন কখন মল-মৃত্রদ্ধার ঝুলিয়া 

পড়ে। মুখের ভিতরের ভাগ লাল হয়৷ 

তৃতীয় অবস্থা, 
মুখ, চোক ও নাকের ছিদ্র দিয়া অনর্গল অত্যন্ত আটালে শ্লেম্া বাহির হয়। 

নিশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়। মাড়ি, কস ও গালের ভিতরের ফুড়কুনি ও টাক্রা ও মুখের 

নিন ভাগ ও জিহ্বা, কখন কখন নাকের ছিদ্র ও চক্ষুর পাতার ভিতরের ছাল 

উঠিয়া যায় ও ন্যুনাধিকরূপে হুলদে ফুফ্কুড়ীতে আবৃত থাকে । লম্মুথের দাত 

নড়ে । এই সময়ে পেটের অন্তুখ হয়। প্রথমে গোবরে ছোট ২ শক্ত গুটুলি থাকে, 

সেই গুট্লী রক্ত, শ্লেম্পা ও জলবৎ মলে লেপা থাকে । পরে ্লেম্সা ও রক্ক 

ফুড়কুনির রসযুক্ত গুটির সহিত কেবল জলবৎ অত্যন্ত দর্ন্ধময় ভেদ হইয়া থাকে। 

কোন কোন স্থলে চক্ষের নীচে ফুল! থাকে টিপিলে বসিয়া যায়। পণ্ড অত্যন্ত 

বল হয়, পিপাসা থাকে । ঢোক গিলিতে কষ্ট হয়, ঢোক গিলিলে কাসে। 

চর্ম, শিং, কাঁণ, পা ও মুখ ঠাওা হইয়া যায়। গর্ভ থাকিলে গর্ভপাত হয়। 

পশুটি গুইয়। থাকে দঈীড়ইবার শক্তি থাকে না। গো! গো করে, কষ্টে শ্বাস ফেলে 

ও কৌতায় । আপনিই ব্ুস্তময় তরল ভেদ হয়, নাড়ী ভুবিয়া যায়। ২দিন 
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কইতে দিন মধ্যে মরিয়া বায়, ফোন কোনটি ২৪ ঘণ্টার” মধ্যে মরিয়া যায়। 
আবার ১৫1১৬ দিন পরেও মরে। ফ্রি কোন স্থলে গলকম্বলের, পাঁলানের, 

কুঁচকীর, কাধের ও পাঁজরার চামড়ায় ফুছুড়ী দেখ! যায়। চরমে ফুদ্ুড়ী 

হইলে অনেক সময় পশু আরাম হয়। চরে ফুদ্কুড়ী দেখা গেলে এই রোগকে “মাড়া* 

বলে। আর পাকস্থলীর ও পেটের ঝিল্লির রোগ হইয়া বক্তশ্লেম্বা ও পুঁজ 

পড়িলে তাহাকে ণ্ভিতর মাড়া” বলে। রোগ ত্বরায় প্রবল হইলে পণু যাঁতনায় 
অস্থির হইয়া! ছটফট করে, পরে অজ্ঞান হইয়! মার! যায়। 

বিশেষ লক্ষণ-__ 

_ এই রোগের বিশেষ প্রসিদ্ধ লক্ষণ এই যে চোক, নাক ও মুখের ছাল উঠিয়। 

গিয়া পুঁজ পড়ে। মাড়িতে, মুখের ভিতরে ও অন্ান্ত স্থানে ফুছ্ুড়ী হয়। 
রক্তামাশয়ের মত মল হয়। পরে গায়ে ফুঞ্কুড়ী বাহির হয়। সর্বদা সকল লক্ষণ 

সকল অবস্থাতে প্রকাশ পায় না। ফুছ্ুড়ী অর্থাৎ গুটি অধিক বাহির হইলে 
পণ্ডর আরাম হওয়ার সম্ভাবনা! অধিক হম্ব। 

ব্যবস্থা. 

শরীরের দুষিত পদার্থ বাহির হই না গেলে পশু আরাম হয় না। গায়ে, 
ফুছ্কুড়ি অর্থাৎ বসস্ত বেশী হইলে আরাম হওয়ার সম্ভাবনাও বেশী হয়। সুতরাং 

শরীরের দূষিত পদার্থ বাহির করিতে যে স্বাভাবিক উদ্ভোগ হয়, তৎপক্ষে সাহায্য 

করা, ভালমতে যন্ধ ও শুশ্রিষা করা, স্পধ্য দিয়া পশুকে সবল রাখা উচিত। 
_ রোগের প্রথম অবস্থায় কোষ্ঠ বদ্ধ হওয়ার লক্ষণ দেখ! গেলে, পেট নরম 
ন! হওয়া পর্যাস্ত দিনে এক কি দুইবার করিয়া তিন কীচ্চা অবধি ৬ কীচ্চা পর্যাস্ত 
লবণ কি এপসমসণ্ট প্রভৃতি লবণাক্ত রেচক দিবে । দিনে ছুই তিন বার 

তপ্ত জল ও তৈল দিয়া পিচকারীও দেওয়! যাইতে পারে। কিন্তু শক্ত জোলাপ 

দিবে না কারণ তাহাতে পণ্ড নিস্তেজ হইয়া! পড়ে । টি | 
_ রেচক এবং রক্ত ও শ্লেম্সা ২৪ ঘণ্টার অধিক বাহির হইতে থাকিলে পেট 
খাইবার জন নিলিখিত ছুই উধের মধ হট ইচ্ছা দিবে 

০) কপূর দ* বার আনা। . 

৪ (২) সোরা ৪৮৭ « ৯». 

(২) ধুতুরার বিচি চুর্ণ ₹১ সিকি কাচ্চা 
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(8) চিরতা %* » আনা | 
(৫) সরাপ ** আধপোয়া 

প্রথমোক্ত চারিটি গু'ড়া করিয়া সকলগুলি একত্রে ভাতের মাড়ের সঙ্গে খাওয়াইবে। 

যদি ২৪ ঘণ্টার অধিক কাল পর্য্যস্ত ভেদ থাকে তবে 4০ পৌনে এক তোল! 

মাজুফল গুঁড়া করিয়া উক্ত ওঁষধের সঙ্গে খাওয়াইবে। ভেদ বন্ধ না হওয়! 
প্য্যস্ত ১২ ঘণ্টা অন্তর এই ওষধ খাওয়াইবে। | 

(২) চাখড়ির গুঁড়া ৩॥ পৌণে চারি তোলা 

পলাশ বীজ ॥ বার আনা 

আফিম ।%০ আনা 

চিরতার গুড়া ১।০ সওয়া তোলা 

ভালরূপে চূর্ণ করিয়া একছটাক সরাপ দিয়া একসের ভাতের মাড়ে মিশাইয়া 

দিতে হইবে।: এই ওষধ ধারক ও অশ্ননাশক। 
মুষ্টিযোগ-- 

বসস্ত রোগের আর একটি মহৌষধ শিমুলের বীজ। বসন্ত পাকিবার পূর্বে 
ব্যবহার করিতে হয়। বসন্ত পাঁকিলে খাওয়াইবে না। শিমুলের বীজ ইচ্ছু 
গুড়ের সহিত তিন দিন সেবন করাইবে। এই ওষধটি অব্যর্থ 'ফলপ্রদ 
১ম দিনে ১ম বার ২৫টি, ২য় বার ১৮টি, ৩য় বার ১০টি ৩৪ ঘণ্টা অন্তর) ২য় 
দিনে ১ম বার ১৫টি, ২য় বার ১০টি ছইবারে ১২ ঘণ্টা অন্তর) ৩য় দিনে ১০টি 

মাত্র বীজ একবারমাত্র বসন্ত পাঁকিবার পূর্বে খাওয়াইতে হইবে । (১) 

কুম্তীবের ডিম্ব বসস্ত রোগের অপর একটি মহৌষধ । ৫1৭ রতি কুভীরের 
ডিম ৭টা হইতে ৭গণ্ডা গোলমরিচসহ প্রয়োগ করিলে নিশ্চন্ন ব্যাধি খামিয়া 

যাঁয়। বসন্তের লক্ষণ প্রকাশে প্রত্যহ তিনবার, আরোগ্য উন্মুখ অবস্থায় প্রত্যহ 
দুইবার করিয়া ৭৮ দিন সেব্য। 

দেশীয় কৃষকগণ আর একটি ওষধ বসস্ত রোগগ্রস্ত পশুকে থাইতে দেয়। . 

চির চেরীর মূল ৪ তোলা রি 

জয়বালতার মূল ৪ তোলা. 

শিমুলের কাঁটা, « তোল! 
বা পাশ সপ পচ ক উস এস পপ পপ পু 

(১). বঙ্গবাসী পত্রিকা... 



[ ২৪৬ ] 

একত্র চূর্ণ করিয়া পূর্ণবয়স্ক গোরু, পক্ষে দিবসে ২০ গ্রেণ করিয়া ৩ বার 
সেবনীর । তিন দিন এই ওষধ খাঁওয়াইতে হইবে। 

কবিরাজী মতে চিকিৎস। বিধি £-- 

জ্বর হইলেই পীড়িত গোটিকে নির্জন স্থানে রাখিতে হইবে। জলপান 

ত্যাগ করাইয়া সর্ধবাঙ্গে জয়ন্তীপত্রচূর্ণ ছড়াইয়! দিবে এবং সপত্র জয়ন্তীর ডাল 
দিয়া গ| ঝাড়িয়৷ দিবে। 

রুদ্রাঙ্গচূর্নণ ও মরিচচুর্ণ বাসি জলের সহিত পীড়িত গোকে পান করাইলে 

গে! সত্বর আরোগ্য লাভি করিবে । 

বসন্ত রোগ পরিচয় হওয়ামাত্রই পীড়িত পশুটিকে হয় জোলাপ দিতে হইবে 

বা বমন করাইতে হইবে। অত্যন্ত ছ্র্বল রোগীর পক্ষে এই উভয় ক্রিয়াই 

ত্যজ্য। | 

পটল পাতা, নিম পাতা, কুটজের পাতা প্রতোকে এক ছটাক /১।॥ সের 
জলে সিদ্ধ করিয়! / সের থাকিতে নামাইর় ইন্দ্রযব ও যণ্ঠীমধু প্রত্যেকে আধ 

ছটাক বাঁটিয়! ত্র ক্কাথের সহিত খাওয়াইলে বমি হইবে। উহাতে বসস্তের 

প্রকোপ হাস হয়। 

: হলুদের গুড়! /০ এক ছটাক ও উচ্ছেপাতার রস ৬" ছটাক একত্র করিয়া 

পীড়িত পশুকে পুনঃপুমঃ খাইতে দিলে পশুটি সত্বর আরোগ্য লাভ করে। 

শেয়াল কাটার মূল, হরিদ্রা, তেঁতুলপাতা মরিচ বাঁটিয়া শীতল জলের সহিত 
গান করাইলে গো মেষাদির বসন্ত রোগ নিবারিত হয় । 

পটলপাতা, গুলঞ্চ, মুখা, বাসক ছাল, চিরতা,নিম ছাল, ক্ষেতপাপ্ড়া, কটুকী 

প্রত্যেকে একতোলা /২ মের জলে সিদ্ধ করিয়া! /॥* সের শেষ থাকিতে 

নামাইয় এ কাথ পান করাইলে বসস্ত নিবারিত হয়। 
ছাঁতিম ছাল, বাদক ছাল, গুলঞ্চ ছাল, পটল লতা, খদ্দিবু ছণল, নিম ছাল, 

বেতের ছাল, ছালসহ হরিদ্রা, প্রত্যেকে একতোল! /২ সের জলে সিদ্ধ করিয়। 

/* সের অবশেষ থাকিতে নামাইয়!  কাথ সেবনে বসন্ত রোগ উপসমিত হয়। 

আমলকী *ৎ ছটাক হরিতকী /* ছটাক বন্নড়া /০ এক শ্ছটাঁক /২ সের 
জলে সিদ্ধ করিয়া আধ সের থাকিতে নামাইয়া , পান করাইলে সর্ব প্রকানের 

বসন্ত নিবারিত হয়। 
 মিমছাল, বাসকছাল, গুলঞচ, কন্টকারীর সাথ পান করাইলে ও এ কথ 
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দিয়। গা ধুইয়া দিলে বসন্তের সর্বাপ্রকার অবস্থায় উপকার হয়। কণ্টকায়ী (১) 
এই রোগের মহৌষধ । টি | 

গীড়িত গোকে হেলঞ্চ৷ শাক খাইতে দ্বিলে, উহা রোগীর ওধধ ও পথ্য 

উভয়ের কাধ্য করে। | 

আছুলা কণ্টকারীর মুল ৪টি ২১ গণ্ড! গোল মরিচের সহিত বাটিয়া রোগীকে 
ও রোগ উপস্থিত হওয়'র পূর্ব্বে গোকে খাওয়াইলে বসন্ত ব্যাধির আক্রমণ হইতে 
অব্যাহতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

হোমিওপ্যাথি-_ 

রোগের প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পাইলে-- 
একোনাইটনেপ (4০০21017 বত) 

আর্সেনিক এলব (41517108219) 
১* ফৌট। করিয়া দিবসে তিন ঘণ্টা অন্তর সেব্য। গুটি দেখা দিলে এ্টি- 
মোনিয়াম টার্ট তিন ঘণ্ট! অন্তর সেব্য | 

গুটি বসিয়া গেলে স্পিরিট কেন্ফার ১০ হইতে ২০ ফোঁটা ১০১৫ মিনিট 
অন্তর খাইতে দিবে । গুটি অদৃশ্য হইয়া চুলকানি থাঁকিলে গন্ধক (5911)01) 

মেবন করিতে দেওয়! কর্তব্য । হোমিওপ্যাথি ওষধ ভাল ক্রিয়া করে। 

সতর্কতা ।-- 

রোগের প্রথম অবস্থায় অত্যন্ত অস্থিরতা! প্রকাশ করিলে জল দেওয়া যাইতে 

পারে কিন্তু পেট নরম হইয়া রেচন আরম্ভ ইহলে পীড়িত পশুকে কখনই জল 
দেওয়! উচিত নর, পীপাস! হইলে কেবল ভাতের মাড় অল্প পরিমাণে এক একবার 

দিবে। মাড়ের সঙ্গে অল্প লবণ মিশাইয় দ্রিবে। রেচক বন্ধ হইলে আর ওঁষধ 
দিতে হইবে না । 

পথ্য-- 

চাউল্ল ও কলাঁই উত্তনরূপে সিদ্ধ করিয়া তাহার ঘন মাড় দিতে হইবে। 

অল্প টাটুক1 কচি ঘাস ও কচি লত! পাত। দেওয়া যাইতে পারে। মাড়ের সঙ্গে 
লবণ মিশাইয়া দিতে হইবে। পথ্য ঠাণ্ডা করিয়া দিবে। গরম কোন বস্ত 
দিবে না। 

(১) কণ্টকারী নদীর চরে ও বেণের দোকানে প্রাপ্ত হওয়া যায় 
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... বনস্ত রোগের উপশম হইলে শক্ত, গুফ, ও আশাল দ্রব্য খাইতে দিবে না। 
কারণ উহ্হাতে অজীর্ণ ও পেটের অন্ুখ হঁইতে পারে এবং তজ্জনিত পীড়িত পণ্র 
মৃত্যু হইতে পারে । 

বসস্তকালীন জবর বেশী হইলে দিনে দুইবার নিয়লিখিত ওঁষধ সেবন 
করাইবে। 

মোরা এক কাচ্চা 

রসাঞ্জন কালনুম্মী আধ তোলা 

কাল লবণ /০ এক ছটাক 
গন্ধক এক কাচ্চা 

থইল বা ভূষি সিদ্ধজল /২ সের অথবা 
দেশী সরাপ %* পোয়! 

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা-_ | 
গোরুটা পীড়িত হইলে তাহাকে পাল হইতে একটু দূরতর স্থানে পৃথক 

করিয়া পরিষ্কার গৃহে রাখিবে। যেন পরিফার বাষু সেবন করিতে পারে। 
গোময়, গোমৃত্র ফেলিয়! দিয়া ছুপ্ধবতী গাভী হইলে ছুৃগ্ধ দোহন করিয়া মাঁটাতে 
পুতিয়৷ ফেলিবে। ছুধ বসকে খাইতে দিবে না। 

প্রতিষেধক-- 
নিম্নলিখিত 'ষধগুলি থাঁওয়াইলে বসন্ত রোগ আক্রমণ করিতে পারেনা । 

হোমিওপ্যাথিক-_ 

(১) সলফার টিচার ২* ফৌটা প্রত্যহ প্রাতে ৩দিন নীতি রোগ 
হইতেমুক্ত পাওয়া যায়। 

(২) কীচা হরিদ্রা ৪ তোল! ও গুড় ৪ তোলা নিত্য ৩ বার ৫1৭ দিন 

থাওয়াইলে বসন্ত আক্রমণ করেনা । 
(৩)৪টি কণ্টকারীর (যে গাছে ফুল হয় নাই ) মূল, ২১ প্ডা গোল মরিচ 
হ ০হইতে ৭ দিন খাওয়াইলে বসন্ত হয় না । 
(৪) গাধার ছুগ্ধ অর্ধ পোয় হইতে গে ত দেড় পোয়া পরিমাণ ২ পা খাওয়াইলে 
বসন্ত হইবেন! 

(৫) প্রত্যহ %* পোয়া উ্েপাতার নস? দিন খাইলে বসন্ত কোগ 
হয় না। 
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শোথন্বরু। দার | 

রক্ত দূষিত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহা অত্যন্ত. সংক্রামক 
রোগ । গলা জিহ্বা কি পার্শদেশের কোনস্থান ফুলিয়া উঠে। ফুলাস্থান বায়ু 
পূর্ণ বোধ হয়। হাত দিয়া টিপিলে চড় চড় করে। 

মানুষে ছু ইলেও মানুষের গায় সাংঘাতিক ফুস্কুড়ি হইতে পারে। অন্ত কোন 

জন্ত রূপ পশুকে ছইলে তাহারও ঠিক গোক্রর স্তায় ব্যারাম হইতে পারে। 
কারণ--- : 

কতক দিন যাবৎ যদি গো অপকৃষ্ট জলাভূমি কি;সর্যাতদ্যাতে (70827) 
ভূমিতে উৎপন্ন ঘাস থায় বা কতক দিবস ঘাস শুন্য গু মাঠে বিচরণ করিয়। 

ইহার অব্যবহিত পরে হঠাৎ জলগোষ্ঠে চরে বা উত্তম খাদ্য প্রীপ্ত হয় তবে 
গোগণের &ঁ রোগ জন্মিতে পারে । পশুর গায়ের রক্ত হঠাৎ গাঢ় হইয়া উঠে। 

দ্ধ পণ্ড অপেক্ষা পুর্ণ বয়স্ক বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট গোর এই ব্যারামে সহজে আক্রাস্ত 
হওয়ার আশঙ্কা অধিক। বিশেষতঃ দুর্বল ও ক্ষীণ গে! যদি হঠাৎ নী 
হয় তবেই তাহার উপর এই রোগের প্রবল আক্রমণ হইতে দেখা যায়। 

সময় দিবাভাগে অত্যন্ত গরম ও রাত্রিতে অত্যন্ত শীত বোধ হয় এইরূপ দেই 

এই ব্যারামের প্রকোপ হইয়া! থাকে । 

রক্ত গাঢ় হইলেই উহ! দুষিত হইয়া পড়ে এবং শরীরের কোমল র্্থান 
গল1, জিভ, পার্শ্ব প্রভৃতি স্থান ফুলিয়া উঠে। 

রানিিকলিরালিন রুপা এই রোগে আক্রান্ত হইতে 
দেখা যায়। 

লক্ষণ 

হঠাৎ এই রোগের লক্ষণ দেখা যায়। যে.গোটি বেশ সুস্থ অবস্থায় চরিয়া 

বেড়াইিতেছে ক্ষণমধ্যে এই রোগের চিহ্ন প্রকাশিত হইয়া ২।১ ঘণ্টার মধ্যেই ম্লান 

ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে। পা নাড়িতে কষ্ট পার। অল্পক্ষণ মধ্যে শরীরের 
কোমল কোনস্থান, গলা, জিত প্রত্ৃতি স্ফীত হইয়া উঠে। 

কোন কোন গোর বুক পেট বা মন্জাতে এই রোগের আজনণ টি গোচর 
হয়। এই রোগে শরীরের রক্ত দুষিত হওয়ায় শরীরে এক প্রকার তাপ জন্মে। 
গলায় ও ফুদ্ফুসে ব্ারাম হইলে শ্বাস ক ভয় |. রোগ মন্তি্ আক্রমণ করিলে 

৩ ৮8 | 

০০ 
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পশ্ুটি অপ্জান হই পড়ে। . পেটে ও প্লীহাতে রোগ হইলে পেটে ছুঃখ পায় 
বাহিরে বেদনার চিহ্ন প্রকাশ হয় | পায়ে রোগ হইলে অল্লক্ষণ মধ্যেই পণ্ডটি 

রা উঠাইতে পারে, না এবং কিছুক্ষণ পরে একেবারে খঞ্জ হইয়া পড়ে, নিজ্জীব 
পুরতলিকার তায় ঠিক একই স্থানে নিশ্চলভাবে ঠাড়াইয়। থাকে । হঠাৎ বন্দুকের 
শুলীদ্বারা যেমন মৃহর্তমধ্যে প্রাণহীন হয় সেইরূপ এই রোগেও মুহূর্তমধো 
নিজ্জাব হইয়া যায় বলিয়া পঞ্জাবে এই রোগের নাম “গোলী ৮ 

ঘন শ্বাস হয়, পণ্ড পুনঃ পুনঃ কৌথ দেয়, নাড়ী দুর্বল হয় এবং ক্রমশঃ ক্ষীণ 

হইয়া পড়ে। পপুটি দুর্বল হইয়া পড়ে, ফুলাস্থান অত্যন্ত ফুলিয়া৷ উঠে এবং 

কয়েকঘণ্টার মধ্যে পীড়িত পণ্ড প্রাণত্যাগ করে। | 
রোগের স্থিতিকাল ।__ 
_ ছুই হইতে ২৪ঘণ্টা পর্যন্ত থাকিতে পারে। কিন্তু সচরাচির ছুই হইতে ৯ঘণ্ট 
পর্যযস্ত থাকে। | 

চিকিৎস! 1 

_ কোনস্থান ফুলিয়া উঠার পূর্বে গোর পীড়ার পরিচয় পাইলে তৎক্ষণাৎ নিম 
লিখিত উষধ দ্বারা জোলাপ দেওয়া কর্তব্য। 

. ঈন্নধ 

ৃ মসিনার তৈল ০ একপোয়া 

গন্ধকের গুড়া /৮০ আধপোয়া 

শুঠের গুড়া € এক কীচ্চা 

/* আধসের ভাতের তপ্ত মাড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া থাইতে দিবে | 

২নংস 

লবণ /%০ দেড় পোওয়া 

 মুছববর € এক কাচ্চা 

গন্ধের শুঁড়া /* এক ছটাক 
 শুঠের চূর্ণ ১* আধ ছটাক 

ইক্ষু গুড় /% আধ পোয়া 
... তপ্তজল /১ সের রর | 

একক্তর করিয়া খাওয়াইলে জোলাপ: হয়। যতক্ষণ জোলাপ না হয় ততক্ষণ 
₹1১* ঘণ্টা'আজর গ্রযোজ্রা | 
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এতদ্যাতীত ভাতের মাড়ের সহিত মদ /* এক ছটাক, নী ৪ একতোলা 

থাইতে দিলে পীড়িত পণ্ডর শক্তি থাকিবে । 
কেহ কেহ এই রোগে রক্ত মোক্ষণের পরামর্শ দেন। কন এই: যোগে রক্ত 

গাঢ় হইয়া যায় বলিয়া! শির! কাটিলেও রক্ত বাহির হয় না।' সুতরাং রোগের 

অতি প্রথম অবস্থায় রক্ত মোক্ষণ না করিলে পরে রক্ত মোক্ষণ করা৷ অসম্ভব 1 : :. 

পীড়িত গোকে মধ্যে মধ্যে লবণ মিশ্রিত জল পান করিতে দেওয়া কর্তব্য । 

গোর গল-কম্বলের মধ্যে ধারাল ছুরী দিয়৷ এক ইঞ্চি লম্বা করিয়া চিরিয় তথা 
হইতে ছুই ইঞ্চি তফাৎ আর একটি স্থানে চামড়া প্ররূপভাবে কাটিয়া, ছুই কাঁটা 
স্থানে মোটা ছুঁচের ভিতর ঘোড়ার লেজের কি ঘাড়ের লোম দিয়া  লোমটার 
ছুই মাথা টানিয়া বাঁধিয়া দিয়া এঁ কর্তিত স্থানে একখান! সাদা লম্বা নেকৃড়া 
ভরিয়া দিতে হইবে। এ নেকৃড়া বাহির করিয়া ঘা ও নেক্ড়া মধ্যে মধ্যে 

পরিষ্কার করিয়৷ দেওয়া আবশ্যক । 

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা | 
পালের একটী গরুর এই রোগ উপস্থিত হইলে অন্য সকল গৌরুর এই 

ব্যারাম হওয়া খুব সম্ভবপর । তাই ১ গোকেই জোলাপের জন্য নিযলিখি 

ওঁষধ দেওয়! আবশ্তক | 

লবণ /%/* আধপোয়া 

গ /১৯ দেড়ছটাক 

শুঠে গুড়া এককীচ্চা 

| গুড় /১০ দ্েড়ছটাক র 

এ ছই সের গরম জলের সহিত ঈষদুষ্ অবস্থায় সেবন করাইয়া. দেওয়া: 
কর্তবা। পালের অন্য গে৷ সকলের গলকন্থলে রিল রা একটা ০০৮ 

ভরিয়া দেওয়া কর্তব্য । ্ 

. পানীয় জলে লবণ. মিশবাইয় পাঁন করিতে দেওয়া কর্তব্য | যেরূপ ঘাস সহজে ; 
জীর্ণ হয় সেইরূপ ঘাস থাইতে দিবে এবং যাহাতে গোগণের ব্যারাম না হর তাহার, ৮ 

বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে। 8 

মৃত্যুর পর রুগ্ন গোর লক্ষণ ।-_ ১৮৫ : 

এই রোগগ্রস্থ পপর মৃত্যুর পর অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করিলে দেখা যায় রক্ত: নী 

হইয়া গিয়াছে। কেবল ফুলাস্থানে বহুপরিমাণ কাল. রক্ত জমির আছে ।-. 
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০ রক্কজমিয়া যাওয়ায় মৃত্যুর পরই রক্ত মাংস পচিতে আরম্ভ করে। মৃত 
পপর রক্ত, পরীক্ষকের গায়ের রক্তের সহিত যাহাতে সংযুক্ত না হয় ততপ্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। .গোজাতির এই রোগ হইতে মন্ুষ্য শরীরে সাংঘাতিক 
ফোড়া সংক্রামিত হইতে দেখা গিয়াছে। . 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-_ 

রোগের প্রথম অবস্থায় এমোনিয়াম কষ্টিকাম [3 ও  একোনাইটনেপ 1১. 
৮ ফোঁটা পর্য্যায়ক্রমে ১৫ মিনিট পর পর দেওয়। কর্তব্য। যদ্দি ১ ঘণ্টা! কি ১1৭ 

ঘণ্টা মধ্যে কোন উপকার না হয়, তবে বেলেডোন। এবং একোনাইট নেপ 
[5 বা আর্সেনিকাম এলব পর্যায়ক্রমে ৮ ফোঁটা একঘণ্টা পর পর দেওয়া যাঁয়। 

যি পেছন পায়ের দিগে আক্রমণ হয় তবে আর্সেনিকাম এলব 15 ব্রায়নিয়া 
[5 সহ পর্য্যায়ক্রমে আধঘণ্টা অস্তর দেওয়া যাইতে পারে । 

ব্লেইন। 

| সাল্সাঝ্সক ও আংশ্রানমক্ ব্যান্বি। 

কারণ-- 
দুষিত বায়ু সেবন, বিষাক্ত খাদ্য আহার দ্বারা! এই রোগ জন্মিয়া থাকে। মৃত 

পণ্ুর মুখনিঃস্ৃত শ্লেম্সা বা তরল পদার্থ হুস্থ পণ্ডর গায় লাগিলে তাহাতেও এই 

পীড়া জন্নিয়। থাকে । 
লক্ষণ।-- 

গো ক্ুর্তিহীন, জড়বৎ হয়, খায় না, জাবর কাটে না, মুখ হইতে গন্ধ বিহীন 
মাঘ! ভ্রাব নিঃস্থত হয় । মাথা এবং গল। ক্রমে অত্যন্ত ফুলিয়া৷ উঠে। শ্বাসকষ্ট 

উপস্থিত হয়। মুখের এ শ্লেম্াআব ক্রমে ঘন রক্তমিশ্র ও অত্যান্ত ছূর্নবযুক্ত হয়। 

জিহ্বা! ফুলিয়া উঠে, উহার ছুইদ্দিকে আবরণের ন্যায় দেখা যায়, এবং অবশেষে 

ফাটিয়া যায় ও ঘা! হয়। জর মারম্তব হয়, ০০ পণ্ুটা যন্ত্রণায় 

অস্থির হইয়া প্রাণত্যাগ করে। 
স্থিতিকাল ।-_ 

কয়েক ঘণ্টায় রোগের পরিণতি হয়। . .. 
চিকিৎন। +-- রঃ * 

চুক নটর উচি। ঘন তিনবার মুখ 
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কার্বালিক এসিড ও গরম জলে অথবা কেওিস্ ক্লুইড নামক (08759 1010) 

ওষধ ও জলঘবার! ধৌত করিয়া দেওয়া কর্তৃব্য। নিমপাঁতাসিদ্বজলে ধৌত 
করিয়া দিলেও চলিতে পারে। রি 

মার্কুরিয়াস আয়ড ৫ গ্রেণ এবং বেলাডোনা ৮কঁটা করিয়া! ছুই ঘণ্টা অস্তর 
পর্যায়ক্রমে খাঁওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়। 

সহকারী উপায়-_ 
পণ্ুটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বায়ুপুর্ণ থা রাখা ও মুখ জিভ পরিষ্কার রাখা 

বর্তব্য। 

থাস্ভ ।-- 

ভাতের, যবের বা বুট চূর্ণের মণ্ড অল্প অল্প দেওয়া আবশ্তক। গিলিতে না 
পারিলে হস্ত দ্বারা মুখগহ্বরে দেওয়া উচিত। 

পীড়িত. পন্ড ও' তাহার শুশ্রধাকারীকে অন্য পণ্ড হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখা 
কর্তব্য । 

গল! ফুল! বা মুখে ও কণ্ঠে সাংঘাতিক ঘা । 

ইহা শোথ জরের স্তায় রোগ, অনেকাংশে উহার সহিত মিল আছে। রক্ত 

দুষিত হইয়াই এই রোগ জন্মিয়া থাকে । এই রোগে জিহ্বা ও মুখ গহ্বরে ঘা 

হয়। কণ্ঠ ও গলনালীর উর্ধভাগের সকল স্থান সত্বর ফুলিয়৷ উঠে। | 
এই রোগে প্রবল জর হয়। রুগ্ন পণ্ড ঢোক গিপিতে ও শ্বাস ফেলিতে কষ্ট 

বোধ করে। 

লক্ষণ__ শি, 
প্রবল জর হয়; ক, কর্ণ, চোয়ালের নিকট যত গ্রন্থি আছে তাহ! সকল 

(ফুলিয়। উঠে। মুখ হইতে অনবরত লালা নির্গত হইতে থাকে । নাসিকার রজ্ধ ও 
ক্ষুর পরদা লাল হইয়। উঠে। ইহা একরূপ প্লেগের ও শোথজরের স্ঘায় বোধ 

হয়। ইহা ভয়ানক সংক্রামক ও সাঁংঘাতিক। রোগ যতই প্রবল হইতে থাকে 
ততই শ্বাস কট আরম্ভ হয়, গলার ঘড়ঘড়ানি শব শুনা যায়। মুখে দুর্গন্ধ হয় 

জিভ বাহির হইয়া ঝুলিয়া পড়ে ) ও উহা! কাল ও ক্ষতযুক্ত হয় এবং পৃজযু ও 

চিহ্নিত দেখা যায়। | 
শ্বাকই অননকাল মধ্যেবৃদ্ধি পায়। ক্রমে দম বন্ধ হইয়া শুটার মৃত্যু হব - 
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স্থিতিকাল-_ ক 
রোগের স্থিতিকাল “একঘণ্টা হইতে তিন দিন।” মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ৮*টী। 

চিকিৎসা 

রোগ হওয়া মাত্রই পূর্ব অধ্যায়ে লিখিতমত একটা তীত্র জোলাপ দেওয়া 
কর্তব্য। যাহাতে কণ্ঠরোধ ও শ্বাসবন্ধ না হয় তত্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে 
হইবৰে। 
এক কাণের নিকট হইতে অপর কাপের নিকট পর্যন্ত কণ্ঠদেশের উপরে 

চোয়ালের নীচে তপ্ত লৌহ দ্বারা ২ ইঞ্চি অন্তর অন্তর ৩৪ বার দাগ দিয়! দিতে 
হইবে। 
- ৬ ভাগ মসিনার তৈল ৬ ভাগ মোম একত্র গালাইয়া তাহাতে একভাগ 

তেলাপোকা! দিয়া একটী মালিস তৈয়ার করিয়! উহবাদবারা মালিস করিতে হইবে। 

অথবা জয়পালের তৈল € এক কীচ্চ৷ ও মসিনার তৈল //০ আধপোয়া একত্র 

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়! তাহা! গলায় ও চোয়ালে জোরে মালিস করিলে বিশেষ 

উপকার হয়। ূ 
_ এই মালিসে উপকার হইলে পণ্ুটীর বাচিবার সম্ভাবনা দেখা যায়। 
-_একতোলা ফটুকিরি ও কিছু গুড় ও জল মিশাইয়া ফটুকিরির জল তৈয়ার 
করিয়। উহাদবারা পীড়িত পুর মুখ বার বার ধোয়াইন়া দিলে বিশেষ উপকার হয়। 
ছুই দের তপ্ত জলে সাবান ফেনাইয়া তাহাতে /* এক ছটাক সরিষার তৈল 
দিয়া উহ! বাশের নলের বা টিনের পিচকারী দিয়া প্রতি আধ ঘণ্টায় একবার 

যদি পশুটির গুহ্ঘ্বারে পিচকারী দেওয়! যায় তবে জোলাপ হইয়া পীড়িত গো 
আরোগ্য লাভ করিতে পারে। 

_ধুতুরার বীজ চূর্ণ ।%* আনা, কপ্পূর ৮* আনা, মদ %* পৌয়া একত্র করিয়া 
ভাতের মাড়ের সহিত মিশাইয়া কিয়ৎপরিমাণ বণ সংযোগে" সাজান 
বিশেষ উপকার হয়। | | 
লোহার পাত্রে পীড়িত গোর সম্মুখে গন্ধক বা আলকাত্রা পোড়াইয় ধুষ 

দিলে এইসব রোগে বিশেষ উপকার হয়। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যৈন পণ্ুটি 
উ ধুম নাকে টানিয়া গ্রহণ করে। আরও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে ধৃম ভিন্ন বিশুদ্ধ 
বায়ু গৃহে প্রবাহিত হয় । ঘর কেবল ২ করিয়া হিঝিন রি রর ছা 
কারণ হইত পারে । | 
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অন্ত্রটিকিতসা-  : 
গল! অত্যন্ত ফুলিয়া দম বন্ধ হইয়া গে রণ তাগ ক্র আপা হইনে 

এ ফুল স্থানের নীচে ছুই একস্থানের কণ্ঠনালী চিরিয়! দিয় এ ছিত্তরখারা শ্বীস 

প্রশ্বাসের বন্দোবস্ত করিয়! দেওয়া যায়) ছুই একটা গে এই কৃত্রিম উপায়ে 

শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া! বাঁচিয়া যায়। 

ঘার চিকিৎসা 

কপূর একভাগ, মসিনার তৈল সিকিভাগ, সরিষার তৈল ৪ ভাগ একত্র 

করিয়া শ্রী কাটাস্থানে দিলে ঘ! লাল হইয়া উঠিবে উহাতে ভুতের গুড়া দিলে 
ঘা অতি সত্বর আরোগ্য হয়। গোর যে কোন প্রকার ঘায় এই ওঁষধ বাহ্ 

প্রয়োগে আরোগা হয়। | 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা 
বেলেডোনা! এবং মাকুরিয়াস আইয়োডিস। ৫ হইতে ১০ ফোটা ছুই ঘণ্টা 

অন্তর পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা উচিত। উহাতে ফল না হইলে বেপ্টেসিয়া 

এবং আর্সেনিকএলব দুই ঘণ্টা পর পর পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে উপকার 

দর্শিবে। 

মৃত্যুর পর দেহের লক্ষণ_ 
জিহ্বা ও মুখের পম্চাত্ভাগ ও গলার নালীর উপরি ভাগ অতান্ত ক্ষীত ও 

অত্যন্ত লাল হয় এবং স্থানে স্থানে ক্ষত দেখা যায় এবং পৃজ বাহির হয়। 
_ শোথজর (8100910178 ) জনিত মৃত্যুতে দেহের যে অবস্থা হয়, এই 
ব্যারামে মৃত্যুর পরও 'অনেকটা সেইরূপ হয়। . 

সহকারী উপায়__ 

পালের একটা গোর এই গীড়! হইলে এ গো হইতে পালের অন্ত সকল গে 

পৃথক করিয়া ফেলা কর্তব্য । 

সতর্কতা-_ 

এই রোগ পঞ্ড হইতে মন্ষ্যে সংক্রামিত হইতে দেখা যায়। 
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টি গলনালী রোধ--02১01৭5. 
| আহার দ্রব্য গিলিতে কষ্ট বোধ হয়।, সু 

কারণ-- ৃ 

গো কোন শক্ত খাদ্যথণ্ড তাড়াতাড়ি গিলিতে চেষ্টা করিলে, কিন্বা প্রেফ, 

ধারাল কাটা, কাঠের টুকরা, চশ্দ্খ্ড কি এই প্রকারের কোন অথাদ্য তীক্ষ 

কঠিন দ্রব্য গোর গলনালীতে আটকাইয়! গেলে এই রোগ হইতে পারে। 

লক্ষণ-_ 

পণ্ড কাসিতে থাকে, তাহার মুখদিয়! লাল পড়ে, জল খাইলে এ জল নাক 
দিয়া বাহির হইয়া যায়। পণ্ড অস্থির হয়। মুখে যন্ত্রণার চিহু প্রকাশ পায়। 

গলায় যে দ্রব্য আটকাইয়াছে, তাহা বাহির করিয়া ফেলিতে বা গিলিয়া 
ফেনধিতে পুনঃপুনঃ চেষ্টা করে। মুখগহবরের কেবল নীচে ঠেকিলে হাত দিলে 

টের পাওয়া যায় । অধিক নীচে ঠেকিলে হাত দিয়া আস্তে আস্তে টিপিলে টের 

| পাওয়া যায়। 

ওষধ-__. 
তিষি, তিল কি সরিষার তৈল আধ পোওয়৷ গরম করিয়া অল্লে অল্লে 

খাইতে দিলে ত্র কঠিন দ্রব্যটা পিচ্ছিল হইয়া দ্রব্যটা নামিয়া যাইবে। 

সহকারী উপায়-_ 
মুখ গহ্বরের অল্প নীচে থাকিলে শুধু হাত দিয়া বাহির রা ফেলিতে 

র পাঁরিলেই ভাল হয়। একটু নীচে থাকিলে এবং বাহির হইতে স্থান নির্ণয় 
হইলে হাত দিয়া টিপিয়া নীচে ফেলিয়া দিতে পারিলে ভীল হয়। আরও নীচে 
বুকের নিকট ভ্রব্যটা থাকিলে একটা বেতের আগায় তুলা, পাট, কাপড় কি 

অন্ত কোন নরম দ্রব্য জড়াইয়া একটা ডিন্বাকার পুটুলী তৈয়ার করিয়া তাহা 

(বেতের আগায় খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া লইতে হইবে; তৈল কি ধিসহ কলা 
মির্সাইয়। উহ্াদ্ারা প্র পুটুলীও বেতটা পিচ্ছিল করিয়া! লইতে হইবে। 4 
. তৎপর ছুইজনে এ গ্রোর ষুখ তুলিয়া ধরিয়া একভরনে & পিচ্ছিল বেতটা 
গলনালীতে প্রবেশ করাইয়া আস্তে আস্তে ঘাদিলে ই কঠিন ভ্রব্যটা স্থানচ্যুত 
হইয়া যাইতে পারে । . সাবধান যেন 1 বেত ও তার আগার পুিনিয়ার রি 
. ক্ষোন যন্ত্রণা নাতয়। ্ ০ উকি 
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বদি ইহাঁতেও সারিয়া না যায় তবে অনেক সার গলনাদী চিরিযা উঠ 
বাহির করিতে হয়। খঁকার্ধ্যে স্ুচিকিৎসকের প্রয়োজন।' , ণ 

খ্রূপ মন্ত্রণাীস্থ পগুকে ভাতের মাড় ও কাচা নরম বলব | 

কর্তব্য । 

সিমলা--01810 910 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে গোজাতির চারিটা পাকস্থলী। প্রথম পাকস্থলীতে 
বাশ্প কি বায়ু বৃদ্ধি হইয়া পরী পাকস্থলী ফণপিয় উঠে, তাহাতেই এই রোগ হয়। 
কারণ__ রর 

অনিয়মিত আহারে এই রোগ জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ হঠাৎ আহারের 

সম্পূর্ণ পরিবর্তনে এই রোগ জন্মিয়া থাকে । অনেক স্থলে গ্রীষ্মকালে কতিপন়্ 
দিবস গোগণ রীতিমত আহার পাদ না, তারপর বর্ষার প্রারস্তে বৃষ্টির পর. নরম 
ঘাস ও পল্লব উৎপন্ন হয়; গোগণ উহা আকণ্ঠ পর্য্স্ত আহার করিয়া এই রোগে 
আক্রান্ত হয়। ৫ 

ইহাও সংক্রামক । ইহাতে গে! মড়ক ঘটাইয়! থাকে । 
লক্ষণ _ 

পেটের বামদিকের পশ্চাৎ্ভাগ ফুলিয়া উঠে। জারা টা দিনে 
প্রথম পাকস্থলীতে বায়ু জমি আছে বলিয়া বোধ হয়। গো শ্বাস ফেলিতে 

কষ্ট পায়, মাথা সোজা করিয়া রাখে। গৌ গৌ শব্দ করে, নিজ্জীব নিশ্টে 
হইন়া দাড়াইয়া থাকে । পেট ফোলা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে থাকে । গো শা 

শ্বাস ফেলিতে পারে না) তাই দীড়াইয়া থাকে। শ্বাস কষ্ট ক্রমশ; বৃদ্ধি,গা 
হয়। পণ্ড আর ঠঁড়াইয়া থাকিতে পারে না । মাঁটাতে পড়িয়া যা, শ্বাস বন্ধ 

হইয়া প্রাণত্যাগ করে। 

স্থিতিকাল-_ 
এক হইতে তিন ঘণ্টার মধ্যেও মৃত্যু হইতে পারে। 

ব্যবন্থা-_ | 
কির রদ রন তাপ 

মদ আধ পো শের চ্ণ/* ছটাক:ও গোল মরিচ ৩ এক কীচ্চা 
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অর্ধের লক্ষে খাওয়াই দিলে পীড়িত পঞ্ড ঢেকুর দিতে আরম্ভ করে, যতই টেকুর 
উঠে, ততই শ্বাস কষ্ট দূর হয়। তাহাতেও গে! বাঁচিয়। যাইতে পারে । 

 ইছাতেও. উপকার না হইলে গোর পাঁজরের শেষ অস্থি ও উক্কর সন্ধির 
মধ্যস্থলে বাঁদিগে দাঁবনার উপরিভাগে এ পাঁজরের শেষ অস্থি ও উরুর সন্ধি ও 

কটাদেশের পার্খের অস্থি হইতে সমান দুর ধরিয়া কলম কাটা ছুরির মত ধারাল 
ছুরি দিয়া খোঁচামারিয়া ফাঁপা পাকস্থলীর উপর পর্য্যন্ত ছিদ্র করিয়া দিতে হইবে। 
ছিদ্র দিয়া কনিষ্ঠ অন্ধুলীর মত মোটা ৬ ইঞ্চি লম্বা একটা বাঁশের কি নলের 
'চোঙ্গ প্রবেশ করাইয়া দিলে বেগে বদ্ধ বায়ু বাহির হইয়া যাইবে। এ চুঙ্গির 
মাথায় ক্রস্ভাবে ( আড়া আড়ি ভাবে ) একটা কাঠি বাঁধিয়া দেওয়া কর্তব্য; 

যেন এ চোঙ্গটা গোর পেটের মধ্যে ঢুকিতে না পারে। 
সহকারী উপায়--- 
পূর্ব বর্ণিত মত মসিনার তৈল কি লবণ দ্বারায় জোলাপ দিতে হইবে। 

কেবল সামান্য মাত্র কীচা ঘাস অতি অল্প অল্প পরিমাণ খাইতে দেওয়া 
উচিত । 

পালের একটা গোর এই রোগ হইলে সকল গোর আহার কমাইয়৷ 
দেওয়া উচিত এবং কেবল সামান্য মাত্র কাচ! ঘাস খাইতে দেওয়া উচিত। 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা__ 
পীড়া উপস্থিত হওয়া মাত্রই নক্মভোমিকা দশফৌটা করিয়া শীতল 

হলের সহিত ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইতে দেওয়া কর্তব্য। যদি পণ্ডটা অত্যন্ত 

বন্ত্নার ভাব প্রকাশ করে, তবে নক্মভোমিকা থাইতে দেওয়ার পূর্বে্ব ৪০ 
ফোটা রুবিনির কেন্ফার' খাইতে দেওয়া উচিত। 

/২ সের গরম জলে /% পোয়! গ্লিসারিন মিশাইয়! পিচকারী দিলে উপকার 

হইবে । 
পেট ফ্লিম উঠিলে বেলেডোনা ৮1১০ ফট খে দিলে বিশেষ 
কার 

| পেট ভার। 
(প্রথম পীকুম্ছলী ফুলিন্স। উনি), মুওগতা 

844 
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বড় পাকস্থলী ফাঁপিয়া উঠে। কখন কখন অনেকদিন অনাহারে থাকিমা 
একবারে অধিক পরিমাণে সুস্বাছ দ্রব্য খাইলে পাকস্থলী ভরিয়া উঠে। 

একেবারে বন্শস্য থাইলেও এই রোগ হইতে পারে। 

কারণ- 
উপযুক্ত জল না পাইলেও কখন কখন পণ্ুর এই রোগ জন্মে। পাকস্থলী 

আধিক পূর্ণ করিয়৷ আহার করিলে প্রথমতঃ পাকস্থলীর কাধ্য শিথিল হয় 
পরে ক্রমশঃ একেবারে অবশ হইয়া যায়। 

লক্ষণ__ 
পণ্ড প্রথমতঃ লাল হয়; তারপর জাবরকাটা বন্ধ করে। বাম দিগের 

দাবনা গ্রথম ফুলিয়া উঠে। অঙ্গুলী দিয়া টিপিলে গর্ভের ন্যায় প্রতীয়মান 
হয়। সিমলা রোগের মত পেটে ঢাকের ন্যায় শব হয় না। বাহে বন্ধ হইয়া! বায়, 
কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লক্ষণ মন্দ হইয়া উঠে। চক্ষু লালহয়, চক্ষু গোলক 
বাহির হইয়া পড়িতে চায়। শ্বাস টানিবার জন্য নাক উপর দিগে তোলে, 
ইাপানি আরম্ভ হয়, গে গৌ শব্দ করিতে থাকে । মুখে ফেণা ফেণা দৃষ্ট হয়। 
শুইতে ডান পাশে ভরদিয়! শুইয়া পড়ে। শুইলে শ্বাস ফেলিতে কষ্ট হম 

বলিয়৷ আবার উঠিয়! দীড়ায়। একবার শ্বাস ফেলিলেই কৌথ দেয় ও ঠাত 
কড়মড় করে। এই সময়ে পাঁকস্থলীস্থিত দ্রব্য অন্থল হয়; নাড়ী ক্ীণ ও দুর্বল 

হইয়! পড়ে, পণ্ড মাটিতে পড়িয়া যায় এবং শ্বাস বন্ধ হইয়! মারা যায়। 

স্থিতিকাল-- 
একদিন হইতে তিনদিন পর্য্যন্ত । 

চিকিৎসা 
প্রথমতঃই প্র রোগগ্রস্থ পশুকে নিম্নলিখিত রূপ একটা তীব্র জোলাপ দির 

পেটটা পরিষ্কার কর! আবশ্যক । 

লবণ //% দেড় পোওয়া ) মোছাববর /১ এক ছটাক; মসিনার তৈল /% 
আধ পোন্!) শু'ঠের গুড়! /১ এক ছটাক ) বাঙ্গাল! মদ /* এক ছটাক। 

/২ সের তগ্তজলে মিশাইয়। গরম থাকিতে খাইতে দ্রিবে। র 

তপ্ত জলে সাবান ফেনাইয়া তাহাতে দেড় ছটাক সরিষার তৈল বা কে্ুর 

অন্নেল মিশাইয়া -মলছ্ারে পিউকারী দেওয়! আবহাক | | | 



[ ২৬ ] 

: গরম জলে কস্বল ভিজাইয় সৌ'ক দিয়া সরিষার তৈল ও তার্পিণ তৈল একর 
মিশাইয্না গীড়িত পণ্তর পেটের বাঁদিকে মালিশ করিয়া দেওয়া কর্তব্য । এবং 

নিয়লিখিত উত্তেজক ওধধ দেওয়া আবশ্যক । 

যথা-্” 

- বাঙলা মদ আধপোওয়া 

শু'ঠের গুড় এক কাঁচ্চা 
গোল মরিচ এক কাঁচ্চা 

গুড় দেড় ছটাক 
মসিনার তৈল এক ছটাক | 

১৫ ঘণ্টার মধ্যে জোলাপ ন! হইলে পুনরায় জোলাপের ওষধ দেওয়া উচিত। 
এবং পিচকারী দেওয়াও কর্তব্য । পণ্তটী অজ্ঞান হইবার চিহ্ন দেখা গেলে 

পূর্বোষ্লিথিত মত উত্তেজক ওঁবধ দেওয়া আবশ্যক | উত্তেজক ওষধ দিয়া 

পণ্ডর বল রক্ষা করা কর্তব্য। তপ্ত জল বা তিসির পাতল! মাড় ইচ্ছামত 
পণ্তকে খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। 

রেচন আরম্ত হইলে উক্ত কুলক্ষণ সকল দূর হইতে আরম্ভ হয়। গীড়িত 
গোঁটার শ্বাস কষ্ট দূর হইন্না আরোগ্য হইতে আরম্ভ করে। কয়েকদিন পর্যন্ত 
ভিসির মাড় কি ভূষির জাব দেওয়া যাইতে পারে। তাহার পরও কতকদিন 

পর্যন্ত কেবল নরম কীচা ঘাস দেওয়া উচিত, কারণ অধিক খাইলে পুনরায় 
এ রোগের আক্রমণ হইতে পারে। | 

. যদি রেচন ক্রিয়া আরম্ভ না হয় তবে পাঁজরের শেষ অস্থির ও উরুর 

সন্ধির মধ্যস্থলে কলম কাটা ছুরি দিয়! দাঁবন। চিরিয়! দিতে হইবে। 

. কোমরের আড় ভাবের অস্থি অবধি প্রায় ছুই ইঞ্চিস্থান হইতে নীচের 

দিকে চিরিতে আরম্ভ করিয়া উদরাবরক মাংস ছয় কি আট ইঞ্চি চিরিয়! 
পাকস্থলীর আবরণ কাটিয়া সেই স্থানের প্রায় সকল খাদ্য দ্রব্য হাত দিয়া 
বাহির করিয়া তদ্মধ্যে ই এক সের তিমির মাড়ের সঙ্গে: মসিনার তৈল এক 

 পোওয়া গম্ধক, তৈল আধ পৌওয়া ও শু'ঠের গুঁড়। এক কাঁচ্চা, এই'রেচক ওষধটা 
ালিয়। দেওয়া আবশ্যক। পরে পাকস্থলীর এ ছিন্র”ও পাঁজরের এ 'চেরাস্থান 
“সেলাই করিয়া! নেওয়া আবশ্যক | ফটকিরির মলমদিয়া ও কপ্ুর্র তৈল 

* দিষ্।.যাহিরের ঘা বাঁধিয়! দিলেই অল্পদিনের মধ্যে ঘা'সুকাইয়া যাইবে । এই 
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রূপ অস্ত্র প্রয়োগ করা বিশেষ শিক্ষিত লোঁক ভিন্ন অন্য কাহারও সাহস করা 
উচিত নছে। 

হোমিওপ্যাথিক চিকিতসা__ | 

রোগ পরিচয় হওয়! মাত্রই ৪* ফোটা! রুবিনির কেক্ফার অর্থাৎ কর্পুুরের 
আরক একগ্লাস জলে পনর মিনিট পরপর ঢুইবার খাওয়াইলে ও নক্ম ভোমিকা 
ও ব্রাওনিয়া! ৮১০ ফোঁটা আধ ঘণ্টা অন্তর পর্যায়ক্রমে খাওয়াইলে বিশেষ 
উপকার হয়। 

/২ সের গরমজলে (১৩ ডিক্রি)৮% আধ পোওয়া গ্লিসারিন মিশাইয়া' পিচ 
কারী দিলে দাস্ত হইয়া পশুটা আরোগ্য হইতে পারে। 

মুখটী পরিষ্কার জলদিয়া ধৌত করিয়! দেওয়। উচিত। 

পথ্য . 
আরোগ্য লক্ষণ দেখা দ্রিলে খুব পাতলা ভাতের মাঁড় ও দুর্বা ঘাস খাইতে 

দেওয়া যায়। কিন্তু পেট ফুল থাকিলে কখনই খাদ্য দেওয়। উচিত নহে। 

চর 

পেটফপা-281961 0০991)” 

(শভীস্ত্র পীকস্ছলী ফখপিন্সা উল) 
ভাঁব-- 

শক্ত ও শু, ছুষ্পাচ্য দ্রব্যে তৃতীয় পাকস্থলী ফাঁপিয়া উঠিলেই এই 

রোগ হয়। এ সকল ভ্রব্য পাকস্থলীর পরদার স্তরে স্তরে এত কঠিন হয় 
ষে, পাকস্থলীর কার্ধ্যকরী শক্তি অল্লাধিক রোধ করিয়! ফেলে। 

যে খতুতে ভাল পানীয় জল ও ঘাস ছুক্খাপ্য হয়, সাধারণতঃ সেই 
সময়ে এই রোগ হইয়া! থাকে। এই সময় গোগণ আহারাভাবে ক্ষুধার্ত 
হইয়! বৃক্ষের ভাল, নল প্রভৃতি শক্ত দ্রব্য আহার করে। . তৃতীয় পাকস্থলীতে 
উহা! জীর্ণ হইতে পারে না, রি সনির 

পাকস্থলীতে জমিয়া কঠিন হুইয়। উঠে।.. ্ 
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লক্গণ-. 

পশ্ডর ক্ষুধা, কমিয়৷ যায়, জাবর কাটেনা, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে, এই 
সময়ে পণ্ড গে গো শব করে, কখন 'কখন বাহো বন্ধ হয়, কখনও বা 

পাতল! বাহে হয়, এ সময় পাতলা মলের সহিত চাঁকা চাঁক1 ঞঁ কঠিন দ্রব্য 

বাহির হয়। মুত্র রক্ত বর্ণ হয়, ক্রমে গে গৌ শব্দ অধিক শুনা যায়, দাত 
কড়মড় করে ও মুখে যন্ত্রণার চিত দেখা যায়। মুখ, শিং, কাণ, ঠাণ্ড হইয়! 
উঠে। নাড়ী অতি ক্ষীণ হয়। প্রতিমিনিটে ৮৫ হইতে ১০* বার শ্পন্দিত 

হয়। অতিশয় ছুর্গন্ধ জনক পাতলা মল ও কতক শক্ত গুটুলী রেচনের সঙ্গে 
বাহির হয়। এই সময় গে গে! শব থামিয়া গিয়া কৌথানী আরম্ভ হয়। ক্রমে 
গণ্ডটী অজ্ঞান হইয়া পড়ে কখন কখন বা যন্ত্রনায় ছটফট করে। 
স্থিতিকাল-- ৫ দিন হইতে ১৫ দিন। 

চিকিওসা-_ 
প্রথমতঃ পুর্বব অধ্যায়ের লিখিত মত তীব্র জোলাপের ওষধ দেওয়া আবশ্যক । 

ভিসির তণপ্তমাড় আধসেরের সহিত একছটাক বাংলা মদ মিশাইয়া ৫৬ ঘণ্টা 
অন্তর দেওয়া যাইতে পারে। কেবল তিসি বা ভাতের পাতল! মাড় দ্রিলেও 

জোলাপ হইয়! পণুটার তৃতীয় পাকস্থলীর জমাট কঠিন পদার্থ ক্রমশঃ নরম 
হইয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে। ২$ ঘণ্টার মধ্যে দাস্ত না হইলে অর্দ 
মাত্রায় উক্ত তীব্র জোলাপের ওঁধধ দেওয়া বর্তব্য। বাহে না হওয়া পর্যা্ত 
বাংলা মদ ও তিদির মাড় খাওয়াইয়! রাখিতে হইবে ও পূর্ববাধ্যায়ের লিখিত মত 
পেটে গরম সেক দিতে হইবে । কথন কখন শক্ত জমাট পদার্থ কল বাহির হইতে 
অনেক দিন লাগে। যে পর্য্যন্ত গোবরের সঙ্গে গুটুলী বাহির না হয় ততদিন 

ভাতের মাড় দিলে ভাল হয়। পশুর আরোগ্যের লক্ষণ দেখা গেলে নরম 

কীঁচ। ঘাস খাইতে দেওয়া! উচিত। ০ 

জ্ঞাতব্যবিষয়-_ | 
পালের একটি গরুর এই ব্যারাম হইলে অন্ত গরুকে শক্ত ঘাস খাইতে 

দেওয়া উচিত নছে। ঠক 

হোমিওপ্যাথিক চিকিতসা-_ 
আধ কি এক পৌওয়া ইপসম্ফূট সপ্ট /১ সের গরম জলের সহিত ১৫ মি 
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পর ১. দুইবার খাঁওয়াইয়। দিয়। ইহার আধ ঘণ্ট। পর নম্মভোমিক [5 ও বেলে- 
ডোন| [3৫ক ঘণ্ট। পর পর পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া 

যাইবে। রি 
গরম জলে কম্বল ভিজাইয়! সেক দিলে আশু উপকার হয় । 

ফুস্কুসের প্রদাহ ।-প্লরিসিস্্__121011515. 

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব সিন্ধু ও বোম্বের স্থানে স্থানে এই ব্যাধি দৃষ্ট হয়, 
অন্থত্র ইহার প্রকোপ কম। 

লক্ষণ-- | 

অভ্যন্তরে বিল্লিতে এই রোগ জন্মে, প্রথমতঃ পশুটি বেশ সুস্থ দেখায় এবং 

হষ্টপুষ্টও হইয়া উঠে, দিনকতক গেলে পর গোরুর কাঁপুনি ও নাড়ীর বেগ 
বৃদ্ধি পায়, মুখ গরম ও ওষ্ঠ শুষ্ক দেখা যায়। কাঁদি এবং অরুচি হয়, ছুধের 

গাভীর ছধ কমিয়! যায়। 

ছুই একদিনের মধ্যে জরের লক্ষণ দেখা যায়, গ! শিহরিয়া উঠে, শ্লেম্িক বিশ্লি 

কুঁকড়িয়া যায়, মুখ '্মতিশয় গরম হয়, শ্বানে গন্ধ বাহির হয়, কাসি বাড়িয়া 
উঠে, ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে হয়, শ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়, নাড়ী প্রতি মিনিটে 

৮০ হইতে ১০০ বার পর্ধ্স্ত কম্পিত হয়। যেন সহজে শ্বাস ফেলিবার জন্য 
নাক উঠাইয়া রাখে, প্রত্যেকবার শ্বাস ফেলিবার সময় কৌতায়, নাকের ছিদ্র 

বড় ফাঁক হয়, ঘন ঘন শ্বাস পড়ে, ধাড়াইবার সময় হাটু বাঁকিয়া যায়, শুইবার 
সময়ে হুবড়িয়া শুইয়া পড়ে যেন বুক চিতাইয়া রাখিবার অভিপ্রায় থাকে । চক্ষু 
এবং নাক দিয়া অল্ন অন্ন পিচুটি পড়ে, চারি পা এবং শিং হিম হইয়া! পড়ে, শ্বাস 

অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, ঘন ঘন কাসে (কিন্তু অতি আস্তে) এই কাশিকে চোর! 

কাশি কহে। জোরে কাশিতে পারে না, তাহাতে বোঁধ হয় যেন অধিক শব্ধ 

না হওয়ার জন্য চেপে চেপে কাসে। চর্ম অত্যন্ত শুষ্ক হয়। গে ক্রমে ক্রমে 

শুষ্ক হুইয়া অস্থিচর্্ম সার হইয়া! পড়ে । | 
' পাঁজরের মধ্যস্থলে আঙ্গুল দিয়! টিপিয়৷ ধরিলে লাগে এবং গোঁরুটি গে গো 

করে বা কৌথ দেয়। রোগের চরম অবস্থায় পেটের অস্থথ হয়। এই রোগে 
সর্বদাই অন্প বিস্তর জর হইয়! থাকে । আর কমিয়া গেলে ক্ষুধা বুদ্ধি হয়। 
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জিনিসের নর এবং শ্বাস ফেলিতে 

ভয়ানক কষ্ট হয়, রক্ত উপযুক্তমত পরিষ্কার হয় না, ইহাঁতে ক্রমে অস্থিচর্ম 
সার হইয়া শেষে গলা আটকাইয়! মরিয়া যাঁয়। রোগ কঠিন হইলে ফুস্ফুসের 
একাংশে একদিক দিয়া রোগ হয়্। বুকের একদিকে রোগ থাকিলে অন্ত 
দিকের ফুসফুসে সহজে কার্য্য চলিতে পারে। 

স্থিতিকাল-_ 
এই রোগ ভাবানুসারে অন্ন বা দীর্ঘকাল থাকে, ;উৎকট হইলেও ত্বরায় 

বৃদ্ধি পাইলে সপ্তাহ কি দশ দিনের মধ্যে পশুটির মৃত্যু হয় । রোগ মৃছ্ভাবের 
হইলে ছুই কি তিন কি ছয্ন মাস পরও মৃত্যু হইতে দেখা যায়। 
রাত ৰ 

এই রোগ হইলে গোকে রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। এই রোগ যেরূপ 

মারাত্বক তেমনই সংক্রামক। পূর্বে এই রোগ সংক্রামক কিনা তছিষয়ে 
সন্দেহ ছিল, এখন ইউরোপের ডাক্তারগণ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে 
এই রোগ ভয়ানক সংক্রামক। পালে একটি গরুর এই ব্যাধি হইলে ক্রমে 
সমস্ত পাল নষ্ট করিয়া ফেলে। তবে একটির এই ব্যাধি হইলে তাহার ঠিক 
পার্খবর্তীর না হইয়া! একটু দূরবর্তী স্থানে বাধা গোকেও এই ব্যাধিপ্রস্থ হইতে 
দেখা যাঁয়। তবে বর্তমান চিকিৎসাবিদ্ ইহাকে সংক্তামক রোগ বলিয়া 
অবিসংবাদিতরূপে স্থির করিয়াছেন। যাহ! হউক এই ব্যাধিগ্রস্থ গোঁটিকে 
একটি নির্জন গৃহে রাখিয়া বত্তপূর্বাক চিকিৎসা! করা আবশ্তক 1 গৃছটি সর্বদা 

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা কর্তব্য । 
দির 

এইরূপ গীড়িত গোকে টাটকা কোমল রেচক দ্রব্য, কাঁচা ঘাস ও ভাতের 

মাড় খাইতে দিবে। পরিষ্কার পীতল জল খাইতে দেওয়া যার! এ 

্ ইহাদিগকে গুফ খড় কি অন্ত গু খাদ্য খাইতে দেওয়া! ্ য। 

দ্বর অবস্থায় ওষধ-- ররর 

*১* দশ তোল! মন ₹ তোলা কপুর মিশাইয়া.£ তোলা সোরা & অংশ 
ধুত্রার বিচির চূর্ণ এক মিশা ০০১০১ হাসির 
ীবে। 
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কোফ্ট বন্ধ অবস্থায়--. . 
 *: - এপছম মপ্ট বা লবণ: *, 
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শু'ঠের গুঁড়া. ১০ তোলা 
" শুড় ৮১৬, 

এই সকল দ্রব্য ছুই সের তপ্ত জলে মিশাইয়! ঈষচছুষ্ থাকিতে সেবনীয়।.. 

ভ্বর ত্যাগ হইলে 
হিরাকস চূর্ণ-- 15৮, 

তাহার জল একত্র করিয়৷ ভাতের মাড়ের সহিত দিনে ছুইবার থাইতে 
দিলে সহজেই. অগ্রিবৃদ্ধি হয় ও পণ্ুটি পুষ্ট হয়। 

পশুটির শ্বাস কষ্ট হইলে-_ 
খুব গরম জলে ফ্লানেল কি কম্বল ভিজাইয়! জল চিপিয়া ফেলনা এ জানেই 

কি কম্বল দ্বারা সেক দেওয়া কর্তব্য। | 

সরিষার তৈল ৪ ভাগ ও তার্পিণ তৈল ২ ভাগ নিউটন 
মিশাইয়া উহা মালিশ করিলে কিছ্বা আকন্দ পাতায় পুরাতন ঘি দিয়া পাতা 
আগুনে গরম করিয়! বুকে সেক দিলে শ্বাস কষ্ট দুর হইয়া পণ্ড আরোগ্য লাভ 

করিতে পারে। প্র 

এক ছটাক গুড়, এক ছটাক/লবণ ..ও দেড় পোওয়া টা ইতল, এক 7 

করিয়া আন্তে আস্তে জালদিয়া ঈধদুষ ফিতে ক্রমে খাওয়াইলে:; (কান্ট, 
পরিফার হইবে ।. .. 

পীড়িত গোটি অত্যন্ত হুর্ববল হইলে. ্ 
এক .ছটাক মদ্বের' সহিত /৯ এগকসের ভাতের মাড় প্রানে, ও বৈকালে 

ঢুইবানন খাওয়াইলে সহজেই পুষ্ট ও. সবল হস্ব। 

আনুষঙ্গিক উপদেশ. 
(১) পালের একটি .গোর: এই ব্যারাম কী তাহাকে পালের অন্য: চা... 
তৈ -পৃথক-.রাধিবে।... লীড়িত গোর “বে. রাখাল সেবা “করিবে তাহা ছারা. 

অন্ত গোর মেব! করান অকর্তব্য 1 | 

৩৪ | 
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(২). মৃত গোর ফুদ্ফুসের পুজ দ্বারা অন্ত গোর গায় টিকা দেওয়া, 
বিধান আছে; তাহাতে ভবিষ্যতে এই গোটিকে সহজে এই ব্যারামে আক্রমণ 

করিতে পারেনা বা আক্রমণ তত সাংঘাতিক হয় না বলিয়া অনেকের 

বিশ্বাস। 

এই ব্যারামে মৃত পণুর ফুসফুসের ওজন ।৫ সের হইতে &৭॥ সের পর্যা্ত 
হয়, সাধারণতঃ গোর ফুম্ফুদের ওজন /২। কি জোর /৩ দের। 

জানিয়া রাখা কর্তব্য যে এই ব্যারাম অতি সাংঘাতিক । অতি অল্প সংখ্যক 
রোগী আরোগ্য হয় । | 

সহকারী উপায়-_ 

পশ্ুটিকে গরম, শু, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ বায়ুযুক্ত গৃহে রক্ষা করা 

উচিত। গরম জলে কাপড় ভিজাইয়া! সেক দেওয়া উচিত ও গরম কাপড় গায় 

দেওয়া উচিত। আকন্দ পাতায় পুরাতন ঘ্বৃত সংযোগে গরম করিয়। সেক দিলে 

বিশেষ উপকার হয়। 

হোমিওপ্যাথিক চিকিওসা-_ 

যদ্দি পীড়িত পণ্ডর নাড়ীর গতি ক্রুত ও কঠিন, শ্বাগ প্রশ্বীসের ক্রিয়া অল্প 
হয়, কাতরতা ও ব্যাকুলতা৷ প্রকাশ করে এবং কৌকায়, মুখ হা করিয়া থাকে, 
মুখের শুষ্কতা ও উত্তাপ থাকে, শরীর কীপিয়া উঠে ও শরীর ঠাণ্ডা বিশেষত: 
'পাগুলি-_এই অবস্থায় একোনাইট [5 ৮ ফৌঁটা তিন ঘণ্টা অন্তর প্রযোজ্য । 

বদি অল্প অল্প কাসি থাকে এবং কাসিতে পণ্ডটি ছুঃখ পায় এবং তজ্জন্ত 
কাঁসি চাপিয়া রাখিতে ইচ্ছাকরে এবং তজ্জন্ শ্বাস প্্রশ্থীসের ক্রিয়া' অল্প হয় 
শ্বাসের ক্রিয়ার সঙ্গে যন্ত্রণা হয় পার্খের পাঁজরের হাড়ে আনুল দিয়া টিপ দিলে 

(ছাঃখ পায়, পণ্ডটি একস্থানে নিশ্চল হইয়া! দীড়াইয়া থাকে বক্ষস্থলে ব্যথা 

খাকে,. তখন ৮ ফোটা ব্রাওনিয়! 15. তিন ঘণ্ট। অন্তর দেওয়া | যাইতে পারে। 
ৃ যদি গোটির শ্বাস কষ্ট অত্যধিক হয় এবং. শ শী -শঙ্ক হয়, যন্ত্রণার চি 

নক্ষিত হয়, শ্বাসের সংখ্যা কম হয়। কামি থাকে এবং গলনালীতে কফ তর! 
থাকে, অত্যন্ত ছূ্বলতা থাকে, অবদাদ দেখা যায়, -নাড়ী দুর্বল ও. ত্রুত হয়, 

অত্যন্ত হম্প হয় শরীর গরম শুষ্ক হয় তবে এমোদিরাম কষ্টিকাম 150 ৮ ফোটা 

তিন খণ্টা অন্তর দেওয়া! যায়। 
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যদি-_শ্বাস কষ্ট, ক্ষীণ ও ত্রুত নাড়ীর গতি হন, অত্যন্ত ছুর্বলতাও অরুচি 

হয়, দাত কড়, কড়,করে, শরীর শীতল হয় ঘর্ধ হয়, অরলক্ষণ পর পরই ক্ষণ- 
স্থায়ী কাসি হয়, পাতলা বাহে হয়, তবে পূর্বোজ রশালীতে আর্সেনিক 120 
দেওয়। ঘায়। 

যদি_ স্বাশক্ট হয়, ছটফট করে, বুকে বেদনা থাকে, শ্বাস প্রশ্বাসে বিশেষ 
ক্লেশ হয়, পার্থর হাড়ের ভিতর যন্ত্রণা হয়, অল্প পর পরই ক্ষণস্থায়ী কাসি, হয়, 
ঘন শ্লেম্মা নির্গত হয়, উহার সহিত কখন কখন রক্ত মিশিত থাকে তখন-_ 
ফক্ফারাস 15. গ্র প্রণালীতে দেওয়। উচিত। 

যদি-_পীড়িত পণ্ডর গুরুতর হু্লক্ষণ সকল দূর হইয়া আরোগ্যের লক্ষণ 

ৃষ্ট হয় তখন সালফর ৬ ডাইলিউশন ৮ ফোটা ৩ ঘণ্টা অন্তর অন্তর 

দেওয়। যায়। 

এষো বাবাতন রোগ বাখুর পাকা। 

এক থাঁস ফিভ্ডাল্ল । 
বু গোরুর এই রোগ হইতেছে দেখা যায়। 

ভাঁব__ ৰ 

এই ক্লোগটি ছোঁয়াচে জর। অরের সঙ্গে সঙ্গে মুখে ও পায়ে (গাতীর 

পালানে ) ফুফুড়ি বাহির হয়। এ প্রকার ই গোরুর ছু, পান করিলে 
মন্ুষ্যের ও প্র বূপ ফুছ্ছুড়ী হইয়া থাকে । 

নিদান বা কারণ_ 

অধিকাংশ স্থলে ছু'ইলেই:এই রোগ হইয়া থাকে। কিন্তু আপনা আপনিও 

ছইতে পারে। গবাদি দীড়াইবার স্থান কাদা ময়লা ও অপরিবার 
থাকাই এই রোগ উৎপত্তির একটি বিশেষ কারণ। 

অনেকস্থাীনে ইহার কারণ লক্ষ্য করা কঠিন কিন্তু গবাদিকে পরিফার 
রাখিলে এবং অন্ত গবাদির সঙ্গে ও পথের ধারে চরিতে না দিলে এই গ্োগ 
প্রায় হন্ব না । এই রোগের বীজ গবাদির দেহে একদিন হইতে ৩1৪ দিন 

পর্যন্ত থাকে কিন্তু প্রায়ই ৩৬ ঘণ্ট! অর্থাৎ দেড় দিন থাকিয়া প্রকাশ পা়। 
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৫ টি নাজিল 8 দি ও: চারিপা 
গরীম হয় এরং মুখ ' চকৃচক্, করে.ও লাল! পড়ে । পরে মুখে ও পারে ফুছুড়ি 

বাহির হয়? গাভীর হইলে পালানে ও বাটে ফুদ্ুড়ি বাহির হই খাকে। 
এ ফুছ্ুড়ি লীমের বীজের মত বড় হয়। 

রর কখন ধখন.& ফোফা নাকের ভিতয়েও বেখা যায় উহ! ১৮ কি খর 
মধ্যে ফাটিয় গিয়' লালবণণ ঘা হয়। তাহা শীঘ্র ভাল না. হইলে নালি হয়... 

মুখের মধ্যে অন্ত স্থান অপেক্ষা জিহ্বাতেই অধিক হয়। কখন কখন 
দীতের গোড়ায়, .টার্রায় (তালুতে ) গালের ভিতরেও ফুছুড়ি হয়। 

€ পায়ে ফুছুড়ি হইলে খুরের, সঙ্গে যে স্থানে চরের যোগ থাকে সেই 
স্থানে ও খুরের জোড়ের মধ্যে হয়। মুখে টাটানী ও জর থাকাতে পগ্ুটা 

খায়না ও যে পায়ে ঘা থাকে সেই পা খোঁড়া হুইয়া যায়। বলদ হইলে তাহাকে 
খাটাইলে প্র লক্ষণ আরও অধিক হইয়। উঠে, পা ফুলিয়া যায়, অনেক স্থলে 
খুরও খসিয়া পড়ে ।. কখন কখন পায়ে ফেখড়া হয়, পালানে ও বাঁটে ফুদুড়ি 
হইলে তাহা ফুলিয়। উঠে ও ছু'ইলেই লাঁগে। বাছুর এ গোকুর ছুধ 
চুষিয়া খাইলে তাহারও সেই রোগ হইবে । ছুগ্ধবতী গাভীর এ রোগ হইলে 
দুহিবার সময়ে ফোষ্ষায় হাত লাগিলে অধিক টাটাইয়৷ উঠে। না ছুহিলে 

পালান ফুলিয়া দাহ হয়। গোয়ালারা রুগ্ন গোরু ছুহিয়! যদি-ভাল করিয় 
হাত না ধোয় তবে সুস্থ গোরুর পালান ছু ইলেই এ গোরুরও এই. রোগ হ্য়। 

রুগ্ন গোকুর প্রতি উপযুক্ত যত্বকরিলে ৩৪ দিন পর জর যায় এবং গো অধিক, ক 

মা হইলে ১০1১৫ দিন মধ্যে সুস্থ হয়। কিন্ত উপযুক্ত বন্ধু না করিলে জর 
অত্যন্ত অধিক হয়। ক্ষুধামান্য হই! যায় এবং খুরের ও পায়ের মধ্যে 
মালীঘা থাকাতে খুর খসিয়৷ পড়িতে পারে'।.এবং পা | ছুরিয়া উঠে ও ফোড়া 

হয পরে ১০১২ দিন নধ্যে নয়া বার। | 

নাঃ ৬ 
নো জান নন না দাহ ক কিনে এ 

লাগ রাত্মক হইন্। উঠে। .. 
4০ কুপন জন্তকে ঘরের মধ্যে.রাখিয়ী পরি বাধা, উচিত এফ খবরের 
মেজে বিশেষ রূপে পরিষার রাখিতে হইবে ও. ঘরের মধ্যে: যেন” আনায়া, 



[২৬৯১] 

বাতাস খেলিতে পারে। দিনে ২৩ বার গরম জলদিরা মুখ খোয়াই! পরে 
ওধধের জল দিয়া! ধুইয়া দিতে হইবে। দিনে... দুইবার  তগ্ জল. দিয়া পা 

ধোয়াইয়| সকল: ময়ল। বিশেষতঃ খুরের যোড়ের মাঝখানের মুক্বলা সাবধানে 

বাহির ক্ষরিয়া সেক দিতে হইবে এবং ঘা সকল নিয়লিখিত ১নং কি ২নং 
মলমের পটি দিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। পালন, বাট প্রভৃতি. যে যে স্থানে 
ঘা হয় তাহা পরিফার রাখা ও বারংবার উক্ত ১।২ নং মলমের পটি দিয়া 
বাঁধিয়া রাখা: উচিত। তাহা! হুইলে ঘায়ে মাছি বলিয়া মান্তে পড়িতে 

পারে না।. বাঁটে বা মুখে মাছি বসিলে প্রত্যহ একবার কিংবা! .ছুইবার 

কপ্পুর মিশান তৈল দিয়! মুখ ধোয়াইয়া দেওয়! কর্তব্য। | 
অধিক জর থাকিলে নিযে ৩ নং জরঘ্ব ওষধ (ফটুকিরির জল) দিনে হার 

দিতে হইবে? | 

টনি: রি রকিন্নার নরম টাট্কা প্রব্য পথ্য। 
ভাতের পাতলা মাড় অধিক খাওয়ান যাইতে পারে। তাহাতে দিনে ছুই একবার 

দেড় ছটাক চিটে গুড় ও আধ ছটাক সামান্ত লবণ মিশাইয়া দেওয়া 
যাইতে পারে। | 
, আমাদের দেশে রুগ্ন গোরুর পায়ের গোছ পধ্যন্ত জলে বা কাদায় ডবাইয়া 
বধির রাখে, ইহা মান্তে পড়া নিবারণ পক্ষে ব্যবস্থেয়; কিন্ত কখন কখন লোমের 
টগর পালিয়ে লারা ূ 

নিবারণ উপায়-- : 
অধিকাংশহৃলে চুইলেই এই পীড়া হইয়া থাকে, এই জন্য যাহাতে পরম্পর, 
টিসি | 

ওঁষধ ১ নং এ 

| না তৈল . এ - চা তগ 

ইল ভাগ কি িশাইয সগাইয ছি: ০ 

:: মাং বৃদ্ধি হইলে ভূতের গুড়া দিবে । 7 1. 7. 
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কার্বলিক এসিড ২০00০ ৪ ভ্বাম 

ওধধ ৩ নং. 

ফট্কিরি গর ৮১১০ তোলা 

০ '** | সের 
এই ওষধ দ্বারা ধুইয়া দিবে । 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা 

১। রৌগ প্রকাশ পাওয়া মাত্রই আর্সেনিক এলব [১৮ ফোটা করিয়া 

ও ঘণ্ট! অন্তর প্রয়োগ করা উচিত। 

২। রোগ বিশেষ রূপ লক্ষিত হইলে আর্সেনিক ও বেলেডোনা ৮ ফোঁটা 

অন্তর পর্যায় ক্রমে ব্যবহার করা উচিত। 

গীড়িত গোর দুগ্ধ পান করিয়া মন্থত্যের মুখে ও অন্ঠান্ত স্থানে পুজযুক্র ফুদ্ষ'ড়ি 
হইতে দেখা গিয়াছে । রী 

' নিমপাতা! জলে সিদ্ধ করিক্না এ জল দিয়া পীড়িত স্থান ধোওয়াইয়া দিলে 

রোগ সত্বর আরোগ্য হয়। 

মুষ্টিষোগ-_ 

নিম পাতা, তিল তৈল ব! নারিকেল তৈলে ভাজিয় এ তৈল পীড়িত . স্থানে 

দিলে রোগ সত্বর আরোগ্য হয়। 

(ভজপভিলএদ লিনা রান জগ এপি 
উপকার হয়। গাঁদা ফুলের পাতার রস পীড়িত স্থানে দিলে পীড়র উপসম হয়। 

সৌদাল পাতা! কাজিতে বাচিস্া গ্রলেপ দিলে এ রোগ আরোগ্য হয়। 

তিল ফুল, মৈন্ধব লবণ, গোমুত্র, কটু তৈল একত্র মর্দন করিয়া উহা দ্বারা 

প্রলেপ দিলে. রোগ সত্বর আরোগ্য হয়। মেটে দিন্দুর ও মরিচচণ মহিষের 
নবনীতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে & রোগ সন্বর আরোগ্য হয়। 

| য়ানাও বারনিলগারা জা ান্রক। 
[গরম জব ও সাবান দিয়া ঘা সর্বদা পরিফার করিয়া ঘুই়! দেওয়া অবহাক। 
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গো-ফোট|। 
ইহ। বড় ছোঁক্সাচে ব্যারাম, কিন্ত ইহা! মারাত্বক নহে। তবে এই পীড়ায 

আক্রান্ত প্র প্রতি অধন্ধ হইলে এ পশুর হুগ্ধ দান ক্ষমতা অত্যন্ত কমিয়া যায়ঃ 
এ্রবং মৃত্যু পর্যাস্ত ঘটিতে পাত্র । এই ব্যারাম গোর জীবনে একবার মাত্র হয়। 

কারণ__ ' 
রোগ সংক্রামক ,_লংক্রামিত হইযাই ইহার বীজ চতৃ্দিকে ছড়াইয়৷ পড়ে । 

লক্ষণ-__ * 

ছদ্ধাধারে (ওলান) গাভীর বাটের আগায় ও গোড়ায় ছোট ছোট ফুট হয়। ফুট 
গুলি পূর্ণায়তন হইলে একটি শিকির ন্যায় বড় হয়। ছুধের গাভীর ন! হইলে 
সহজে এই রোগ পরিচয় কর! কঠিন। অল্প কয়েক দিনেই রোগ পুর্ণায়তন হয়। 
অন্য গোজাতির এই ব্যারাম হইলে পরিণতির পূর্বে তাহা! বড় টের পাওয়া 
যায় না। 

ফুটগুলি ওলানে ও বাঁটেই হইয়া থাকে । দুগ্ধ দোহাইতে ও বাছুরকে ছুধ 
খাইতে দেয় না । গাভীগুলি অস্থির হইয়া পড়ে । ফুট গুলি গোলাকার মধ্য 
ভাগ গর্ত এবং চতুদ্দিগ উচু লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে। কিছু দিনের মধ্যেই কুট 
গুলি ফাটিয়া যায়, ভিতরে পৃ'জ হয়। ওলান ফুলিয়া উঠে ছুধ ভিতরেই গশুকাইয়া 
যায়। বিশেষ সতর্কতা ন| নিলে গাভীটি একেবারে নষ্ট হইয়! যায় । 

কোন কোন গরুর সর্বাঙ্গ ফুটিয়া চক্রাকার চিহ্ন হইয়া যায়। 
বাবস্থা ৃ 

অগৌণে পীড়িত গোটিকে অন্ত গো হইতে পৃথক করিয়! রাখিতে হুইবে। 

নিমপাত। পিদ্ধ করিয়! এ জল দিয়া ওলানটি বেশ ধুইয় শুকন! কাপড় দিয়া মুছিয়া 
নিমপাতা! তিলের তৈলে ভাঞ্িয়া ্ তৈল ওলানে মাথিয়া দিলে, কিন্বা মাথন কি 
স্বত জলে পুনঃ ২ ধুইয়া, এ দ্বত মাখাইয়! দিলে স্বর ক্ষত আরোগ্য হয়। 

যেরূপেই হউক পালানের ছুধ বাহির করিয়া লওয়া কর্তব্য। গাভী সহজে 

্বীক্কত না হইলে গাভীর পেছনের পা ছুইটি উত্তমরূপে বাঁধিয়া গাভীর পালানের 
শেষ ফোটা পর্যান্ত ছুধ বাঁছির করিয়া! ফেলান কর্তব্য 

, একোনাইিট 150 ও আর্সেনিক [5 ৮ ফোটা! করিয়া /র ডর 
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44478 পালানে বিশেষ ফু থাকিলে, নিক 
পরিবর্তে বেলেডোন! [50 দিতে হইবে। ূ 

সহকারী উপায় . 

টক পারার পরি রাখা উচিত 

উল 



পরিশিষ্ট । 
সংক্রামক রোগ বিস্তৃতি লাভ করিতে না-পারে তজ্জগ্ত - 

কয়েকটি নিয়ম প্রতিপালন করা কর্তব্য । 
১। গো হাট বাজার হইতে ক্রয় করিতে হইলে গো যে স্থান হইতে 

আসিয়াছে তথায় সংক্রাম রোগ আছে কিনা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তথা 
কোন প্রকার সংক্রামক রোগ নাই নিশ্চয় জানিয়া তবে গে! ক্রয় করা উচিত। 

২। গো ক্রয় করিয়া স্থানাস্তরিত করিতে হইলে পথে কি রাত্রিতে বিশ্রাম 
করার স্থানে তথাকার অন্য গোর সঙ্গে ক্রীত গোকে মিলিত হইতে দেওয়া 

উচিত-নূক্ন। 

৩। গারীযরন বল গলার নূর পালের 
অন্ত গে! হইতে পৃথক রাখিয়া পানাহার দেওয়! কর্তব্য । . . 

৪। বিদেশ হইতে বাড়ীতে গো আনিয়াই বিশেষরূপে পরীক্ষা করা উচিত 

যে, গো পথে কোন প্রকারে সংক্রামক রোগ গ্রন্থ হইয়াছে কিনা। এবং. 
তৎপরেও কিছু দিন গোটিকে পৃথক রাখা! উচিত। 

৫1 পাঁলের কোন গোর শরীরে সংক্রামক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে 
তৎক্ষণাৎ তাহাকে পৃথক কর! উচিত। 

৬। গো সকল একত্র না রাখিয়৷ বতদুর সম্ভব পৃথক পৃথক করিয়! রাখা 

সঙ্গত। 
. ৭। পীড়িত গে ভিন্ন স্থানে রাখিয়া তাহাদের বাসস্থান বাঁশ দিয়া ঘিরিয়া 

দিতে হইবে। 
গীড়িত-গো-সেবাকারী কি তদ্দিগের ব্যবহার্য বসত অন্ত গৌর নিকট লইতে 

দেওয়া! উচিত নহে। 

৮) পীড়িত গর ভাবি হয অর গোনা খা তত্প্রতি বিশেষ -দৃষ্টি 
রাখা কর্তব্য । | 

স্ত্রী মকল দ্রব্য, পৃ বান রর. করি চাপের জলদি তপন ম* হাত | 
টি টাকিয়া দেওয়। কর্তব্য । 

৩৫ 
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৯। পীড়িত গোর নিকট কুকুর যাতায়াত ঈনিরবাদ গোর 
নিকট যাইতে দেওয়া কর্তব্য নয় । ০ 

১*। পীড়িত গোর বাসস্থান অতি যন্ত্র সহিত ২1৩ বার পরিষ্কার করিয়া 
দেওয়া কর্তব্য এবং তাহাতে ফেনাইল, চু কি শুফ মাটি ছড়াইয়৷ দেওয়া কর্তব্য। 

১১। পীড়িত গোর গৃহে প্রত্যহ এক ঘণ্টা গন্ধক পোড়ান কর্তব্য গন্ধক 

পোড়ানের সময় বায়ু প্রবেশের পথ রাখিয়! দরজা জানাঁল। বন্ধ করিয়া! দেওয়। উচিত। 
১২। পীড়িত গোগৃহে মাছির উপদ্রব না হয় তৎ প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। 

গোগৃহের সম্ুথে আগুন রাখিলেই এ সকল উপদ্রব হয় ন!। 

৩। পীড়িত গোকে ভাতের মাড় ও কচ! ঘাস খাইতে দেওয়া উচিত। 
ইহাতে গোর পাতল! বাহে হয়। ইহাতে ব্যারাম তেমন কঠিন হইতে পারে 
ন!। পীড়িত গোকে গুকৃন! ঘাস কখনও খাইতে দেওয়া উচিত নহে। 

১৪। 'ীড়িত গো আরোগ্য হওয়ার দেড় মাস পর আর ত্র রোগ অন্ত পণুতে 

সংক্রমনের আশঙ্কা থাকে না। অতএব এ সময়ের পর কার্কলিক সাবান ও গরম 

জলে কি এক ছটাক কার্বলিক সাবান ও গরম জলে কি এক ছটাক কার্বলিক 

এসিড /৪ সের গরম জলে মিশাইয়! পীড়িত পশুকে স্নান করান উচিত। . 
১৫। সংক্রামক রোগে মৃত পণুদেহ ২॥ হাত মাটির নীচে চুণ ফেনাইল 

কি অন্ত হূর্গন্ধ হারক দ্রব্য সংযোগে পুতিয়া রাখা উচিত। 

১৬। গ্ীড়িত পণশুগৃহের মাটির ভিটের কতক মাটি কোদাল দিয়া টাচিয়া 
তাহা মাটির নীচে গর্ত করিয়া উহাতে রাখিয়া মাটি চাপা দেওয়া উচিত এবং 

ভিট আগুন দিয়া পোড়াইয়! দেওয়া উচিত। ইটের ভিট হইলে তাহা! ভাল 
করিয়া চুণ কি.কার্ধলিক এসিড কি ফেনাইল সংযোগে ধুইয়! ফেলান কর্তব্য । 
১৭1 সংক্রামক. রোগে আক্রান্ত পত্র ব্যবহার্য দ্রব্ও উত্তমরূপে ছূর্গন্ধ 

যান গাগারচানরার কেরা রি 
:১৮। বসন্ত, বাত, পার্খদেশের নালিঘ! ও শোথ জর বল সংক্রামক 

রোগে আক্রান্ত পণ্তর গায়ে রোগের বীজান্থ ৪ সপ্তাহ অপ্রকাঁশ অবস্থায় 

থাকিতে পারে। তজ্ন্য সকল রোগে একমাসের পরই" নিঃসন্দেহ হওয়া 
ফাইতে পারে । ফুস্ফুসের (প্লুরিসি) রোগের বীজান্থ ছয় সপ্তাহ গুগ্তভাবে 

ধর্ষিত পারে' তজ্জন্ত. দে সি ব্যারাম সন্বন্ধে নিব দি 
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৮ জ্বর । 

মাছযের মত গোঁজাতির জর হইয়া থাকে । সাধারণতঃ গো চির 

উত্তাপ ৯৩৮ ইহার অধিক উত্তাপ হইলেই জর হয়। 

লক্ষণ-... 

নাড়ীর গতি ক্রত, মুখের ভিতর গরম লোম খাড়া হইয়া উঠে, 
কোষ্ঠ কঠিন বা বন্ধ হয়। প্রত্রাব রক্তবর্ণ' হয়, চক্ষের পাতা ও নাঁকেন 
ভিতর রক্তাভ বর্ণ হয়। ছুগ্ধবতী গাভীর ছুপ্ধ কমিক! যায়। জাবর কাঁটা 
ত্যাগ করে। কিছু খায় না কেবল জল পিপাসায় ছটফট করে। | 

ব্যবস্থা 

বেলপাতা, আদা ও ক্ষেত পাপৃড়। সিদ্ধ করিয়! খু জল গুড়ের সহিত খাইতে 
দিলে জর ত্যাগ হয়। 

বালা পাতা, শঠ, রক্তচন্দন, ক্ষেত পাপৃড়া সিদ্ধ অল মধু বা গুড়ের 

মহিত খাইতে দিলেও সহজে জর ত্যাগ হয়। 

কোষ্ঠ বন্ধ থাকিলে প্রথমতঃ গোটিকে জোলাপদেওয়া কর্তবা। 

নিম্নলিখিত ওষধেও জ্বর ত্যাগ হয়। 

(৯) 
কপূরি দ* আনা 
সোরা ১ তোলা 

মদ ₹১* ছটাক 

মদের মধ্যে কপূরি গলাইক়া উহাতে সোরা 

দিয়া একসের জলের সহিত খাইতে দিবে। 

0010৬) 
কর্পুর ৮* আনা! 
দোরা এ 

ধুতরার বীচির গুড়া /* আনা 

মদ ₹১* ছটাক 

আধসের জল সহ.সেবনীয়। 

৮ 
সোরা এক কাচ্চা 

লবণ আধ ছটাক 

চিরতার গুড়া এ 
গুড় /১* ছটাক 
আধসের জল সই সেবনীয়। 

( ৪..) 
লবণ ./* 
আদার রস /* 

একত্র করিয়া /১। জল সহ 

কপূর মদে গলাইয়! ধার বীচি চূর্ণ দিয়া . মিশাইদ! খাইতে দিলে উপকার 

হ্যু। 
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১ 881 
'€ আয়াপান গাছের শিকড় একতোঙ্গা, কালজিরা 

২ তোলার সহিত বাটিয়! খাওয়াইলে 
জর ত্যাগ হয়। 

সহকারী উপায়-- | 
. গোগুহে খড় বিছাইয়া দেওয়া নি । গোকে ডু অবস্থায় ঠাণ্ডা জল 

খাইতে দেওয়! উচিত নহে। গোগৃহে যাহাতে ঠা না জাগে তৎপ্রতি বিশেষ 

দৃষ্টি রাখা উচিত। এই সময় ঠাঁও! লাগিলে সহজে নিউমনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিস 
হইতে পারে। 

এই সমন্ধ গোকে গরম জল খাইতে দেওয়া কর্তব্য। পীড়িত রা 
কম্বল, চট, যাহার যেমন জুটিয়া উঠে তদ্দারায় আবৃত করিয়া রাখা উচিত। 
পথ্য-- 4 

এই সময় বাঁশ পাতা ও মুন্ুরীর ভূষী সিদ্ধ করিয়া! খাইতে দেওয়া কর্তব্য। 

মু্টিযোগ_ 
(১) ধুতুরার শিকড় ২ তোলা, গোলমরিজ ৪ তোলা একত্র জলে বায় 

রদ্ষতালুতে দিবে । 
(২ বৃশ্চিকালী (বিছুটা) বৃক্ষের শিকড় ২১ গণ্ডা গোলমরিচের সহিত 

গোরুর নাসিকায় ফু'দিবে তাহাতে জর ত্যাগ হইতে পারে। 
(৩) তেলাকুচা লতার মুল, হরিদ্রা, কালজিরা, প্রত্যেকে ২ তোলা করিয়া 

একছটাক একত্র মর্দন করিয়া সেবন করাইবে। 

(৪) স্বত ও গোলমরিচ চূর্ণ করিয়া নস্য দিবে ও সেবন করাইবে। 

:. (8) মাসিকার ছুই পাশে লৌহ পোড়াইয়া দাগদিলে উপকার হয়। . 

(৬) গুঠ, চিরতা, গোলমরিচ, যোয়ান ও লবণ প্রত্যেকে € তোলা চ? 

করিয়া একত্র করিয়া! অন্ন মণ্ডের সহিত খাইতে দিবে । 4 
হোমিওপ্যাথিক-_-একোনাইট [3৮ ফোটা জরের প্রথম টি খাইতে 

দিলে বিশেষ উপকার হয়। 
না তন্ল শু কাত ক বিন । 

ওঠ, চিরতা) গোলমরিচ, ষোয়ান ও লবণ প্রত্যেকে এক ছটাক একত্র করিয় 
.. /৯ (সের ভাতের মাড়ের সহিত দিনে ছুই বার খাওয়াইলে জর ও কাসি আরোগা হা 
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গলার বাহিরে কৌন স্থানে ফুলিলে ধুতরা পাতা ও কাটানটে একত্র, বাটিয়া 
প্রলেপ দিলে এঁ ফোলা আরোগ্য হয়। 

ূ ল্ীহা। 
জর হতে কখন কখন গোর গ্লীহা বৃদ্ধি হইয়া থাকে তখন মাহুষের দহ 

রোগের ন্যায় চিকিৎসা! করিলে এ গ্লীহা আরোগ্য হয়। কুভীরের দন্ত ব! নাভি- 
শঙ্খ ঘর্ষণ করিয়া খাওয়াইলে গ্লীহা রোগ আরোগ্য হয়। 

কালিল্পোগ। 
ভাব-_ | 

শ্বাসনালী ও তাহার যে শাখা ফুস্ফুসে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার প্রদাহ 

হইতে এই রোগ উৎপন্ন হয়। 

কারণ__ | 
বাছুরের খাছ্য দ্রব্যের সঙ্গে সুতার ন্ায় ক্ষুদ্র ক্রিমির বীজাণু শ্বাসনালীতে 

গিয়। তাহার! এ প্রদাহ উৎপন্ন করে। পুর্ণবয়স্ক ও বৃদ্ধ পণ্ড বৃষ্টিতে ভিজিলে 

বা শীতের সময় বাহিরে থাকিলে অথব! হঠাৎ গরমের পর ঠাণ্ডা লাগিলে এই 
রোগ জন্মিতে পারে । 

লক্ষণ_ 
পণ্ড সর্বদা কাসে ও গলায় ঘড়, ঘড়, শব্দ হয়। বাছুরের গলায় সুতার স্তায় 

ক্রিমি জন্মিলে বাছুর কাশিয়! এ ক্রিমি ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা করে। পণ্ড ক্রমশঃ 

কষ হইয়া পড়ে । এবং সচরাচর ছুই তিন সপ্তাহের মধ্যেই মরিয়া যায়। ইহা 
বাস্ুরের পক্ষে সংক্রামক । | 

ওষধ-_ 

গলার নীচে নিয়লিখিত ওষধ মালিস করিয়া দিলে ফল দর্শে। 

তেল! পোক। মির 4 ১ ভাগ। 

মসিনার তর ০ ৬ ভাগ। 

' মোম ১০1৬ ভাগ। 7 

মোম ও মসিনার ৬ এক গরম করিম টি তেলাপোকা যি 

“দিলেই মাঁলিস প্রস্তুত হয় । 
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ভার্পিণ তৈল ১১৯৯ ছটাক। 

মপসিনার তৈল. ... ৩. এ 

তগ্ত জলে দিদ্লা উহা খাওয়াইয়া দিলেও ফঙ্গ হয়।, ভাত কি তিসি বা 
তৃধির মাড়ের সঙ্গে হীরাকষের গুড়া 1%* আনা ও চিরতার গুড়া ১ ঝাঁচ্চা 
মিশাইয়া থাওয়াইলে ইহাতেও ফল হয়। রর 

বাছুরের গলায় সুতার মত ক্রিমি ঘটিত যে কাসি হয়, তাহাতে পূর্বোশ্লিথিত 
তার্পিণের ওষধটি বিশেষ ফলপ্রদ। বাছুরকে এ অবস্থায় ভাতের মাড়ের সহিত 
লবণ মিশাইয়া খাদ্য দিলে ক্রিমি মরিয়া যায় । 

গন্ধক পোড়াইলে পশুর কাসির উপশম হয়। কাসি হইলে পণ্তদিগকে 
শোওয়ার জন্য খড় বিছাইয়া দেওয়া কর্তব্য । 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-- 

প্রীতে একোঁনাইট নেপ [স্ ও অপরাহ্ে নক্মভোমিক| 13 ৬ হইতে 
৮ ফৌঁটা করিয়া খাইতে দিলে সহজেই কামি আরোগ্য হয়। কৃমি ঘটিত কামি 
রোগে সিন! (2০০) চারি কি ছয় ফোঁটা খাওয়াইলে উপকার হয়। 

পথ্য--বাশপাতা, যেমন মানুষের পক্ষে থে, বিফুট, 0 পক্ষে বাশপাতাও 

সেইরূপ লঘু পথ্য। 
্জিপ-চাসি (সামান্ত) 

বাঁদর ও ছুধের গাইই সহজে এই ব্যারামে পীড়িত হইয়া! পড়ে । 

কারণ- 
ঠাণ্ডা লাগিলে, বুষ্টতে ভিজিলে, স্নানের পর গা 'মুছিয়া না দিলে, আর্ত 

(ডেম্প; স্থানে থাকিলে, শীতে বাঁতে চতুর্দিকে আবরণ শুন্য গৃহে বা স্থানে বাঁ 

করিলে, গ্রবল হিমে, প্রবল বাধতে থাকায় বা অত্যন্ত ধুলি বালি নাকে প্রবেশ 
করিলে বা বছ গো! একত্র বাস করিলে এই ব্যারাম হয়। .  - 

লক্ষণ__ 8 
 চক্ষুতে ও নাকে জল বা তরলম্রাব নির্থত হয়। পণুটি খাস খাস ন!। 
জড় পদার্থের ভার নিশ্চল হইয়া ডাহা থাকে। অন্াধিক জর থাকে। 
চিকিতসা 1---. | রঃ 

প্রথমতঃ বে ক্ষারণে যি হইয়াছে ই কারণ অনুসন্ধান করিস! রঃ কারণ, 
সুর করা কর্তব্য শীতের জন্ত চট, কম্বল বা! অন্ধ 'কোন গরম কাপড় প্রায় 
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জড়ায় দেওয়া কর্তব্য। ভিজা ঠা স্থান হইতে গরয় স্থানে লইর! যাও 
বিধের। পশ্তুক একধিন পর্যন্ত ঠ1গ1 তরল দ্রব্য খাইতে দেওয়া উচিত নহ্ে। 

গরম চার জল লবণ বা চিনি সংযোগে থাইতে দিলে সহজে উপকার দশা 
থাকে । 

গোলমরিচ, কবাবচিনি, শুঠ, যষ্টিমধু, প্রত্যেকে একতোলা ৪ তোল! মিছির 

সহিত মিলাইয়া প্রাতে ও বৈকালে গুকন! ঘাসের সহিত খাইতে দিলে বিশেষ 
উপকার হয়। এই সমর পশুকে বাশপাত! ও চাঁলভাজা ও কলাই ভাজা খাইতে 
দেওয়া উচিত। 

বাসক, আদা! পেয়াজ, মরি5, গ্রাত্যেকে /০ ছটাক বাট গরম জল দিয়া 
খাওয়াইলে সর্দি কাদি আরোগ্য হয়। প্রাতে ও সন্ধ্যায় উষধ সেবনীয়। 

বিঙ্গে পোড়াইয়! তাহার ধুম নাকে দিলে প্রবল সর্দি কাসি দূর হয়। 

শু মূলা, চিতামূল, পিপ্নলী সমভাগে চূর্ণ করিয়া গুড়ের সহিত ফুধাওয়াইলে 
সর্দি কাসি দূর হয়। যষ্টিমধু, পিগখঙ্জুর, পিপুল, মরিচ চূর্ণ সমভাগে লইয়া 
গুড়ের সহিত খাওয়াইলে সর্দি কাঁদি দূর হয়। বোড়লা, বুহতী, কট্টিকারী, 

বসাক ইহাদের কাথ চিনি বা গুড়সহ সেবনীয়। 

শঠি, কলা, কণ্টকাঁরী, গুঠ, ও চিনি একত্র করিয়া স্বতের সহিত সেব্য ৷ 
আদার রস মধু সহ পান করাইলে সর্দি কাসি দূর হয়। 

ভ্রণক্াহার্টিস, (ঠাও লাগিয়া ) 

কারণ-__ 
শীতে ও বৃষ্টিতে বাহিরে থাকিলে, বা হঠাৎ খ্বতু পরিবর্তনে, সর্দি কাশির 

প্রতি উপেক্ষ! করিলে, কখন বা সংক্রামিত হইয়া! এই রোগ হইয়া থাকে। : 

লক্ষণ_ | 
সাধারণ সর্দি কাশির লক্ষগ হয়, নাক ও মুখ হইতে তরল শ্লেম্া নির্গত 

হয়, কাশি হয়, কাশি ভ্রমে কষ্ট জনক হয়। গলার নালীতে শ্লেম্বা জমিয়া 
উঠায় শাঁস একটু ঘন কষ্টপ্রদ ও উষ্ণ হয়। শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। পঞ্ুটি 

“ড় নড়িতে চড়িতে চার না। খানে অরুচি, হয়। পট ক্রমে চিরাদা 

, বায় । অবশেষে প্রাণভ্যাগ করে। রর | 
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চিকিৎসা-_ 
আদা এক ছটাক ও পিয়াজ এক ছটাক থেথো করিয়া প্রত্যহ গ্রাতে ' ও 

বৈকালে খাওয়াইলে সর্দি কাসির বিশেষ উপকার হয়। 

কুলত্ব কলাই বা মুল! সিদ্ধ করিয়া তাহার রসে পিপলী চূর্ণ /০ যবক্ষার 

চর্ণ /০ এক ছটাক সহ পান করাইলে সর্দি কাসি দূর হয়। 

পিপুল /০, পিপুল মুল /০, চই /০, চিতার মূল /০, শ্তঠ /*, এক ছটাক 
কুটিয়া জলে সিদ্ধ করিয়! গুড়ের সহিত খাইতে দিলে কফ, কাস, শ্বাস ও জর 

নিবৃত্তি হয়। | 

কটফল, কুড়, শুঠ, পিপলী প্রত্যেকে একছটাক /২-সের জলে সিদ্ধ করিয়া 

উহা! /॥০ সের থাকিতে নামাইয়! খাঁওয়াইলে সর্দিজ্র আরোগ্য হয়। 

আদার রস /০ গোলমরিচ চূর্ণ /* গুড়ের সহিত খাইতে দিলে সর্দি কা 

জ্বর আরোগ্য হয়। 

বাসক পত্রের রস %* গুড়ের সহিত একত্র করিয়! ছুই বেল! খাইতে দিলে 

হুরারোগা সর্দিকাসি নিবৃত্তি হয়। 

বাসক পত্র আগুণে পেঁকিয়৷ তাহার রস লওয়া আবস্তক, অথবা রস করিয়! 

তাহা গরম করিয়া লইলে ভাল হয়। 

কণ্টকারী /, ছটাক /১ এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া /॥* সের থাকিতে 

নামাইয়া পিপুল চূর্ণসহ পান করাইলে সর্দি কাসি আরোগ্য হয়। 
চিতার মূল /০ শুক্মূলা /০ পিগ্ললী চুর্ণ / গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া 

খাওয়াইলে কাঁসি আরোগ্য হয়। 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-_ 

একোনাইট 15, ব্রাওনিয়া 15 ৮ ফোটা, ৩ ঘণ্টা অস্তর খাইতে দিলে সর্দি 

কাসি জর আরোগ্য হয়। 

যদ্দি চক্ষুর পাতা ফুলিয়া উঠে ? চক্ষু মুখ, নাক দিয়। জল পড়িতে আরস্ত 
করিলে একো নাইট [5 ও আসেনিক 1১. এ ভাবে দেওয়া যায়।* * 

বদি শ্রাব ঘন হয় তবে-- রর রর 

'মাকু'বিয়াস সল [যবে মাকুরিয়ান আইড 1একোনাইটের সঙ্গে ররর 
টিউনস সূ এন 
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সরিষার তৈল /* কর্পূর /* একত্র করিয়া বুকে মালিস করিলে 
উপকার হয়। | 

পথ্য-- 

ভাতের মাড় ও বাশের পাতা পথ্য। 

পশুটিকে গরম স্থানে বস্ত্রাবৃত করিয়! রাখ! উচিত। 

ক্রিমি ঘটিত ব্রন্কাইটিম্-_ 
এই ব্যারাম অতিশয় সংক্রামক । গো-বংসের মধ্যেই এই রোগ ধিক 

ৃষ্ট হয়। 

কারণ__ 

ছোট সাদা ক্রিমি কনালী ও নাপিকায় প্রবেশ করিয়া! গলায় স্ড় সুড়ানি 

হয়) তাহাতে কাশি উৎপন্ন হয়। পচা খাদ্য আহার ও পচা জল পানে ও 

অপরিস্কৃত ছুর্ণন্ধ ও পৃতিগন্ধময় বায়ু সেবনে এই রোগ জন্মিয়' থাকে । 

সামান্ত তরল পদার্থ নাক দিয়া নির্গত হয়, কিন্তু ভয়ানক গু কাঁসিতে 

আক্রমণ করে। পণগুটি জড় ও নিজ্জীব হয়, আহারে ০০০ হয়, গুকাইয়া 
অস্থিচম্মসার হয় এবং অবশেষে প্রাণত্যাগ করে। 

চিকিৎসা-_ 

ক্রিমি রোগে যে ওষধ ও পথ্য নির্বাচিত হইয়াছে নি ব্যারামেও এ ওষধ 
ও পথ্য প্রযোজ্য । 

ক্রিমিগুলি যত সত্বর পারা যায় দূর করিতে হইবে। 

উদরাময় ।" 
ভাব-_- 

এই রোগে বার বার দাস্ত হয়। : 

কারণ-__ 

কদর্য খাগ্য দ্রব্য বিষময় গাছগাছড়া খাওয়ায় সচরাচর এই রোগ হইয়া 

থাকে। বর্ষার পরু ড্যাম্প ও পচা জলযুক্ত স্থানের ঘাস খাইয়া অনেক সময্ন 

এই রোগ হয়। ফুসফুসের প্রদাহ ও রক্ত দোষ জনিত রোগের চরম অবস্থায়ও | 

উদরীময় দেখা দেয়। অত্যন্ত শীতে অথবা শ্রমের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস 

৩ 
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লাগিয়া এই রোগ হয়। রৌদ্রের অত্যন্ত উত্তাপে উত পশ্তরও রি রোগ 

হইতে দেখা যায়। 

লক্ষণ--. 

পুনঃ পুনঃ জলবৎ পাতল। দাস্ত হয়, সামান্ততঃ ক্ষুধার কোন লাঘব হয় না। 

দীর্ঘকাল পেটের অসুখ থাকিলে ক্রমশঃ পেটের ব্যথা! ও গোবরের সঙ্গে রক্ত 

নির্ঘত হয়। 

ব্যবস্থা__ 
প্রথমতঃ রোগের উৎপত্তির কারণ স্থির করিয়া এ কারণ নিবারণ 

করিতে হইবে। . 

নি়লিখিত ওষধটি ব্যবহার করিতে হুইবে-_ 
সফেদ! %* আন, চাখড়ির গুড়া আধ ছটাক, আফিম /ৎ আন! ঘন মাড়ের 

সহিত দিনে ছুইবার প্রযোজ্য 

উত্তম পানীয় জল দেওয়া আবশ্তক। রোগ সাধারণ হইলে নুতন কাচা 
ঘাস খাইতে দেওয়। যায়) নচেৎ ভাতের মাড় বা ভূষির জাউ দেওয়া আবশ্ক। 
এ গুঁধধে ফল না হইলে নিয়লিখিত গুঁধধ দেওয়া! আবশ্যক | 

চাউলের গুড়া ... ১ ছটাক 

খয়েরের গুড়া :-*. ই আধ ছটাক 

শুঠের গুড় *** ৯ কাচ্চা 

আফিম ০১1৮ আন 
বাংলামদ * *** ৮০ আনা 

ভাল করিয়া মিশাইয়! খাওয়াইয়৷ দিবে। 
পণ্ড দুর্বল ও কৃষ হইয়া! পড়িলে নিয়লিখিত ওষধ ব্যবহার করা' উচিত। 

| শুঠের গড়া ১১ ১ কাচ্চ। 

॥....:. চিরতার গুড়া. -* ১কাচ্চী 
| জৈনের গুঁড়া .*" ১কাচ্ছা » 

লবণ... ০ ১ছটাক 

রি উত্তমধপে শা করিয়া সিফি ভাগ গড দিবা তথ মাড়ের সঙ্গ ? খাইতে 
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দেওয়া! বিখেয়। . অথব! লবণ আধাভাঁগ হীরাকষের গুড়া %*. আনা গুড়ের 

সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে । 
তুতের গুঁড়া '** 1% আনা অবপি ॥* আনা পর্যাস্ত 
জল ***:.5/1০ সের | 

. সফেদা .** %* আনা 
চা খড়ির গুঁড়া .** 5২১০ তোলা 

আফিম ১০545 

গবাদির উদরাময় ও আমাশয় রোগ হইলে ঘন মাড়ের সঙ্গে দিনে ছুইবার 
দিলে উপকার হয়। * 

কাঁচাবেল পোড়াইয়া কাপড়ে ছাঁকিগ্না গুড়ের সহিত খাইতে দিলে তাতেও 

উদদরাময় আরোগ্য হয়। 

. কীচা বেল ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যে পাঠালতার (মুছি লতার ) পাতা ভরিয়। 

বেলটি পুনরায় জোড়া দিয়া আগুনে পোড়াইয়৷ খাওয়াইলে পেটের অস্তুখ 

নিশ্চিত নিবারিত হইবে। 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎস|__ 
আর্সেনিক এলব [5 ৮ ফোঁটা পরিষ্কার জলের সহিত ছুই ঘণ্টা পর পর 

দিলে বিশেষ উপকার হয়। পেটে বেদন! থাকিলে এবং মলের সহিত রক্ত 

নিত হইলে মাকুরিয়াস.কর 130 ৪ ফোঁটা ছুই ঘণ্টা পর ব্যবস্থেয়। 

| /  রক্তামাশয়। 
ভাব_- 

এই রোগ অস্ত্রের বিশ্লির প্রদাহ হইতে উৎপন্ন হয়। কখন কখন উহাতে 
ঘা হইয়া যায়। পুন পুনঃ পাতলা বাহে হয়। এ ০৪ আম, রক্ত, 

প্ নির্গত হয়। 

লক্ষণ-_- 

কখনও পেটের অস্থথের পরিণতিতে আমাশয় দেখা যায়। কখনও বা 

হঠাৎ জর হইয়! বারস্থার বাহে করে। বানের সঙ্গে আম, রক্ত, নির্গত হয়, 
পচ! ডিম ভাঙ্গ। পদার্থের ন্যায় পদার্থ নির্মিত হয় । ূ 

ভয়ানক রূপের. আমাশয়ে- অস্ত্রের কোন, কোন অংপই-বারের সঙ নির্্ত 
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হয় উহা ক্মতাত্ত দুর্গন্ধ জনক। এরূপ টিটি পস্বাফিং আমাশয়” বলে 
উহা ভয়ানক মারাত্মক । | 

পেটে বেদনা, পুনঃ পুনঃ কৌথ দেওয়া প্রতৃতি লক্ষণও ক্রমশঃ উপস্থিত হয়। 

মুখের ছাল, চক্ষুর পাতা ও চর্ম হলুদ বর্ণ, রক্ত শূন্য দৃষ্ট হয়। 

কারণ__ 
আহারের. দোষে, প্রবল ণাত লাগিয়া বা পেটের অন্গুখের পরিণতি হইতে এই 

রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। 

রা 

মসিনার তৈল / পোওয়া, আফিম ১% আনা মিশাইয়া ভাতের মাড়ের সহিত 

দিবসে দুইবার খাইতে দিলে আমাশয় আরোগ্য হয় । 

অথবা-- 

ধুতরার বীচির গুড়া ।% আনা, কপু:র ॥ আনা, দেশীমদ % আধ পোওয়া। 

মদে কর্পূর ডুবাইয়৷ তাহাতে ধুতরার বীচির চ,্ণ দিয়া ভাতের মাড়ের সহিত 

খাইতে দিলে সহজে আরোগ্য হয়। 

সফেদ! % আনা, চাখড়ির গুঁড়া ২১০ আধ ছটাক, আফিম ৪৭ আনা। 

ভাতের মাড়ের সহিত দিনে ছুইবার খাওয়াইলে আমাশয় বন্ধ হয়। 

২ ভাতের মাড় ১ সের আফিম ॥* আনা ভালমতে মিশাইয়৷ মলদ্বারে পিচকারী 
দিলেও বিশেষ উপকার হয়। 

গ্লিনারিণ বোরালিক এসিড চূর্ণ গরম জলের সহিত মিশাইয়া মলঘারে পীচ- 

কারী দিলে অন্ত্রের দূষিত মল বাহির হইয়া যায় ও ঘা শুকাইয়া যায়। 

সহকারী উপায়-_ 

গরম জলে কম্বল ভি্জাইয়া পেটে সেক দিলে আমাশয়ের বিশেষ উপকার হয়। 
পেটে লোহা পোড়াইয়। দাগ দিলেও উপকার হয় বলিয়া কেহ কেহ বলেন। 

কৌথ দেওয়৷ অধিক হইলে এক গাছা দড়ী দিয়া গোরুর মাজা কসিয়া বীধিয়া 
দেওয়া যাইতে পারে । 

পথ্য-_ 5 
মল না হওয়া পর্ন লবণ সংযোগে ভাতের মাড় বা অর্ধেক তিসি সিদ্ধ কি 

: ক্ষলাই সিদ্ধ অথবা বেল সিদ্ধ ও অর্ধেক ভাতৈর মাড় দেওয়া যাইতে পারে! 
 অন্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত সহজ পাচ্য নূতন কাচ! ঘাস দেওয়! কর্তব্য। 
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পশ্তটিকে রাত্রির শীতে কম্বল কি ছালার চট দিয়৷ গা ঢাকিয়! দেওয়া 
কর্তব্য ( পেটটি বিশেষ সতর্কতার পহিত শীত হইতে রক্ষা করা উচিত। 

হ্যোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-- 

মাকুররিয়াস কর ৫ ফৌটা, ছুই ঘণ্টা পর পর প্রযোজ্য । যদি বাহে অধিক 

গরিমাণে হয়, তবে-আর্সেনিকাম এলব 1৮ ফৌটা ছই হান পর পর মাক 
রিয়াস করের সঙ্গে পর্যায় ক্রমে দেওয়া উচিত । 

মু্টিষোগ চিকিৎসা-- 
আমড়া, আম, জাম ও আমলকীর কচি পাতা ছেচিয়া তাহার রস গুড় বা 

ছাগ ছুগ্ধের সহিত থাওয়াইলে প্রবল রক্তামাশয় নিবারিত হয় । 

কাটানটের মূল ৮ তোলা গুড়ের সহিত বাটিয়৷ খাওয়াইলে আমরক্ত 

নিবারিত হয় । 

রুষ্ণতিল ৩৬০ ছটাক, এক ছটাক গুড়ের সহিত বাটিয়া খাওয়াইলে রক্তা- 

মাশয় আরোগ্য হয়। 

_. বেলগুঠ, মুখা, ধাইফুল, শুঠ এই সমুদয় দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ তোল! গুড় ও 

মাঠার সহিত মিশাইয়! খাওয়াইলে রক্তামাশয় আরোগ্য হয়। 

এরগ্ডের কম ৩২ ফোটা কিছু গুড়ের সহিত খাওয়াইলে গোজ্জাতির রক্তা- 

মাঁশয় নিবারিত হয়। 

ডালিম পাত! ও ডালিম ছাল /০ এক ছটাক, কুড়চি /* এক চটাক একত্র 

কুটিয়া /২॥ মের জলে পিদ্ধ করিয়৷ ॥/ পোওয়। শেষ থাকিতে নামাইয়| /* এক 

ছটাক গুড়সহ পান করাইলে গোজাতির দুর্জয় রক্তামাশয় নিবারিত হয়। 

চিকিৎসা 

পীড়ার স্থান গরম জলে অথবা ফেনাইল মিশ্রিত জলে রি পরিফার 

করিবে এবং নিম্নলিখিত ওষধ সেবন করাইবে। 

১1 শতমুলীর ক্লাথ, মিনার ক্কাথ, গুলঞ্েের ক্কাথ অথবা! মেদ 

পাতার ক্কাথ অল্প. পরিমাণে সেবন করাইলে.এই রোগ আরোগ্য হয়। 

২। -কাববচিনি চূর্ণ ১ তোল, সোরা চূর্ণ ১ তোলা, চন্দন তৈল ₹ তোল! 

ঠাণ্ডা অগ্লমণ্ডের সহিত দিনে ছইবার প্রানে ও সন্ধ্যায় মেবন “রাই 
এই রোগ আরাম হয়। 
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রক্ত প্রআাব। 

ভাঁব-- 

_ রক্ত দূষিত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়। আহার্ধ্য দ্রব্যের দোষে ভুক্ত 
দ্রব্য উত্তম রূপে পরিপাক হয় না) এবং তজ্জন্য রক্তের শ্বাভাবিক উপাদান 

সমন্তের অভাব হইয়া রক্ত নিস্তেজ ও পাঁতল! হইয়া এই রোগ জন্দিয়া থাকে। 
এই রোগে পণ্ড অত্যন্ত ছুর্বল ও ক্ষীণকায় হইয়া যায়। রোগ কঠিন 

হইলে পগুটি একেবারে অস্থিচম্সার হয়। অনেক গাভীর প্রসবের অল্প 
কাল পরেই এই রোগ দেখা দেয়। অত্যধিক ছুগ্ধ ক্ষরণে এই রোগ হওয়া 
অসম্ভব নছে। 

কারণ-_- 

'ডেম্প বা স্যাতসীঁতে ও আবদ্ধ পচাজলে থে তৃণাদি জন্মে তাহা খাইয়া 
অনেক সমন পণ্ড এইরোগে আক্রান্ত হয়। 

ই রূপ স্থানের তৃথাদি বিস্বাদ ও অপকারী। এ্নপ স্থান হইতে আবদ্ধ 
জল বাহির করিয়া সার গোবর দিয়া ঘাস জন্মাইলে এ ঘাস আহার করিলে 

কখনও প্র প্রকার রোগ হইতে পারেনা । এরূপ আবদ্ধ স্থানের পঁচাজল 

খাইলেও এই রোগ জন্সিতে পারে । 

লক্ষণ_ 
প্রথমতঃ পশুগুলি দুর্বল হইতে দেখা যায়। তারপর রোমন্থম করা 

ত্যাগ করে) এবং ছুধের গোরু হইলে ছুধ কমিয়া যায়) গা শিহরিয়া উঠে 

বর্ণ ফেকাসে অর্থাৎ কিঞ্চিৎ হরিদ্রীভ হয়। পাল ছাড়িয়া এক] নির্জনে 

থাকিতে ভাল বাসে। পেটের বেদনার লক্ষণও দৃষ্ট হয়। কয়েক দিন 
পরধ্স্ত তরল বাহে হয়। তারপর কোষ্ঠ কঠিন হয়। কোষ্ঠ বন্ধ হইলেই 
প্রজ্জাব বিবর্ণ হইতে থাকে তৎপর ক্রমে রক্ত প্রআাব হয়। ৪1৫ দিন 
বাহে বন্ধ থাকিলে ইহার পর কালবর্ণের প্রস্রাব করে, প্রা ক্রার সময় 

কষ্ট অনুভব করে। প্ররশ্রাব ছুর্ননববুক্ত হয়, পণ্ড . ক্রমশঃ ছুর্বাল হইতে 
থাকে, মুখের ও চক্ষুর পাতা পাঙুবর্ণ হইয়া চক্ষু বলিয়া! বার; মুখ কাল, পা 
ঈীত্। হয়. নাড়ী ছর্ব হয়, ঘন হন বাস ফেলিতে থাকে, থা 

হইয়া মরিয়া ধায় । রঃ 
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স্থিতিকাল-_ | 

৫ হইতে -২৫ দিন। 

চকিওুসা-_ * [ও 
রোগ টের পাওয়া মাত্রই খাদ্যের পরিবর্তন করা আবশ্বক। এবং জোলাপ 

দিয়া যে সমস্ত আহার্ব্য দ্রব্য পেটে আছে তাহা বাহির করিয়া ফেলা আবশ্বক ৷ 

ইহার পর উত্তেজক ও বল কারক ওষধ দেওয়! কর্তব্য । 

পথ্য-_ 

কম্লী শাক অপর্যাপ্ত পরিমাঁণ খাইতে দিবে। উহা ওঁষধ ও পথ্য উভয়ের 
কার্য করে। 

তিসি ব! ভাতের মাড় ও নরম কাঁচা ঘাস দেওয়া.কর্তব্য। পাতলা বাহে 
আরম্ত হইলে নিয়লিখিত ধারক ওঁধধ খাইতে দেওয়া আবশ্তক | | 

চা খড়ির গু'ড়া আধছটাঁক 

খয়ারের » 

শুঠের ১ ১ কাচ্চ 

আফিম 1%* আনা 

জল ॥* সের 

পণ্ডটিকে সবল রাখার জন্ত প্রত্যহ ভাতের মাড় দেওয়া আবহাক । ভাতের 

মাড়ের সঙ্গে চা খড়ির গুড়া ও কিঞ্ণ শুঠের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া! দিলে উপকার 

হয়। প্র ভাতের মাড়ের সঙ্গে তার্পিণ কি তিসির তৈল মিশাইয়া দেওয়া যাঁইতে 

পারে। ইহাতেও উপকার হয়। 

হোমিওপ্যাথিক চি কৎসা-_ 
. একোনাইট 15 ব্রাওনিয়া [য এবং নক্সভোমিকা ২ ঘণ্টা অন্তর ৮ ফোটা 

করিয়! খাওয়াইলে উপকার হুয়। 

মৃত্যুর সময় দেহের লক্ষণ-_ 
চম্মবেষ্টিত কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট থাকে । 

প্রতিষেধক ব্যবস্থা 
কোন একটি পণ্তর এই রোগ . উপন্িত হইলে ন্ান্ত পহিজে 

প্রথমত? জোলাপ দিক্না পেটের দুষিত খাদ্যগুলি বাঁছির করিয়া ভাতের 'মাড় 
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ুর্বায়াস প্রত্ৃতি সুম্থাহ ও পুষ্টিকর খাদা দেওয়া কর্তৃব্য। পণুর স্থানপরিবর্তীনের 

সঙ্গে সঙ্গে অন্কে সময় এই রোগ হইতে আরোগ্য হইতে দেখা যায়। 

| গ্লেগ রোগ” 

গলা ফুলা রোগের সমস্ত লক্ষণ এই রোগে দৃষ্ট.হয়। ন্যান্ট সন্ধিস্থান 
ফুলিয়া উঠে, প্রবল জর হয়। তত্তিন্ন সর্বশরীর লালবর্ণ হয়। লোম সকল 
খাড়া হয়, পঞুটি বিমাইতে থাকে এবং ক্রমে অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ 
করে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয় উহা অত্যান্ত সংক্রামক । 

গলাফুলা! রোগের সকল চিকিৎসা কর্তবা। 

প্রথমই দান্ত বা বমি করাইয়া পেটের ভুক্ত দ্রব্য বাহির করিয়া ফেলিতে 

হইবে। 
সিছি চূর্ণ ১ তোলা 

কপূর ১ তোলা 
আপাং ১ তোল। 

সজিনাবীজ ১ তোলা 

এরগুবীজ ১ তোল! 

রান্নাচুর্ণ ৯ তোলা 

পিপুল চূর্ণ ১ তোলা 

একত্র করিয়া মসিনার মাড়ের সহিত দিনে তিনবার সেবন করাইবে। 

প্রলেপ। 

ধুতর৷ পাতা ২ ভাগ 

বাবুই তুলসী পত্র ১ ভাগ 

সমুদ্র ফেণ! ১ ভাগ 

বাট গরম করিয়া ফুলার স্থানে প্রলেপ দিবে । সি 

বাতরোধ । 4 
এদেশের অনেক স্থানে এই রোগ সর্ধদ1 হইতে দেখা য় পা 

সাধারণ লক্ষণ 

' নড়িতে চড়িতে, দীড়াইতে ও গুইতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। পদের সা 

নকল ফুলিয়া উঠে, পীড়া পুরাতন হইলে জর হয়। 
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চিকিৎসা * এ 
জর থারিলে জর-নাশক ওষধ দিবে, প্রথমে পীড়িত গোকে জোলাপ 

দিবে। | 
স্বীত স্থানে লৌহ পোড়াইয়! দাগ দিবে কিম্বা এক ছটাঁক জয়পালের 

বীচি বাটিয়া এক পোওয়া সরিষার তৈলে মিশাইয়া উষ্ণ করিয়া মালিশ 

করিবে । | | 

রোগ পুরাতন হইলে ৫ গ্রেণ আইওডাইড্ অব পটাশ দ্রিবসে সেবন 
করাইবে। কিনা % আনা মাত্রায় আফিং সেবন করাইবে। 

স্কীতস্থানে--কান্থারাইডিন ১ ভাগ 

মসিনার তৈল ৫ ভাগ 

দেশী মোম ৫ ভাগ 

একত্র করতঃ উদ্ণ করিয়া! তুলী দ্বারা লাগাইবে। ফোষ্কা পড়িলে আর 
লাগাইবে না। 

রোগ কঠিন হইলে-_ 
অনস্তমূল ১ তোল 

তোঁপচিনি ১তোলা 

শুঠ ১তোলা 

চির্তা ১তোলা | | 
গোলমরিচ ১তোলা 

লবঙ্গ ১তোল। 

সৈন্ধব ১তোল। : 

ইক্ষুগুড় ২১ *আধছটাক 

একভ্র মিশ্রিত করিয়। উঞ্ণমণ্ডের সহিত সেবন করাইবে। 

সজিনার ছাঁল % 
নিসিন্দ। ছাল %, 

আদ। %ও 

একত্রে থেতে। করিয়া উহ! এরও পাতায় লইয়া গটাণি করিয়া গরম করতঃ 
পীড়িত স্থানে দিলে সত্বর আরোগ্য হয়। : | 

৩৭ 
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লাই না বা কা! ক নিল বিল উদ 

হয়। 4 এ 

গোবর সিদ্ধ করিয়! এ সিদ্ধ জলের ধূম লাগাইলে বা গরম গোবর পগহিণে 
বিশেষ ফল হয়। 
পথ্য-_ 

রসাল 'দ্রব্য খাইতে দিবে না। শুষ্ক ঘাস, ভূষি, খইল ও তিসির মাড় 
খাইতে দিবে। 

রোগের কারণ-_ 
ভিজ! ও ঠাও্ড1 জাগায় বাস করা, শীত বাত অনাবৃত স্থানে থাক, গোয়াল 

ঘর সে'তসেতে ও নিয়স্থানে থাকায়, কুখাগ্ পচা জল পান দ্বারা এই রোগ ভইতে 

দেখা যায়। 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা 
একোনাইট 15 ও রসটক্স [% তিন ঘণ্টা অন্তর ৮/১*ফৌঁটা অবস্থামতে 

পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল হয়। ব্রায়োনিয়াও ফল দায়ক হয়। 

রসটক মাদার টিংচার বাহিক প্রয়োগেও ফল হয়। 

সহকারী উপায়-_ 
গোটিকে বায়ুপুর্ণ গরম গৃহে রাখা উচিত। একটি গরম কম্বল গায় দেওয়া 

উচিত। পীড়িত স্থান কদমপাতা দিয়া বাঁধিয়! তার উপর গরম কাপড় ফ্লানেল 

দিয়া বাধিয়া দিলে সত্বর আরোগ্য হয় । গরমজল ও গরম খাস্ খাইতে দেওয়া 

উচিত। কখনই ঠাণ্ডা দ্রব্য খাইতে দেওয়া উচিত নহে। 

পক্ষাঘাত । 

লক্ষণ-_ 
শরীরের কোন অংশে বা একাধিকভাগে বোধশক্তিহীন-ইয়া পড়ে। 

কারণ 

আধাতজনিত বিশেষতঃ মস্তিষ্কে আঘাত লাগায়, বোৰার্ গোরুর উপর 

গুরুতর বোঝা চাপাইলে, ভিজাস্থানে নিয়ত বাস, অত্যন্ত প্রবল শীতাতপ সহ 

ক্ষরার দরুণ বা কোন প্রকার অথাদ্য ভোঁজন জনিত এই রোগ জনবিয়া থাকে। 
এই রোগে গঞ্ুটী হঠাৎ এক দিবস-পড়িযা যায়, পা উঠাইতে পারে না। 
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উঠতে পারে না, নাড়ী পূর্ণ, ধীরগতি হয়। আহারে অনিচ্ছা, বনে প্রশরাব বন্ধ 
 হইমু যায়, 'কীনও বা অনিচ্ছায় বাসে প্রজ্ৰ হয়। 
চিকিৎসা-_ 

_ প্রথমতঃ তীত্র জোলাপ দেওয়৷ কর্তবা। মাষকলাই, আলকুণী বীজ, এরও 

মূল, বেড়েলা প্রত্যেকে /* এক ছটাক থেতো! করিয়! /১ সের জলে সিদ্ধ 
করিয়। /1০ পোওয়া৷ থাকিতে নামাইয়া উহাতে হিং ও সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ 

দিয়া পান করাইলে বিশেষ উপকার হয়। 

গোঁবর সিদ্ধ করিয়া উহার ধুম লাগাইলে, মাষকলাই বা বানু গরম করিয়া 
সেক দিলে উপকার হয়৷ 

পীড়িতস্থানে মাথন মালিশ করিলে অচিরে বিশেষ ফল হয়। নিমপাতা 
সিদ্ধ করিয়া লবণনংযোগে মালিশ করিলেও বিশেষ ফল পাওয়া যায়। 

একোনাইট 15 ও নক্সভোমিকা 12 তিনঘণ্টা৷ অন্তর পর্যায়ক্রমে ৮1১, 

ফোট। করিয়া খাইতে দিলেও বিশেষ উপকার হয়। 

মুগীরেগ 

কারণ_- 
অন্নবয়স্ক হৃইপুষ্ট গোগণের কখন কখন এই রোগ হইতে দেখ! যায়। 

গর্ভাবস্থায় গাভীকে অত্যধিক পরিমাণে খৈল প্রভৃতি উদ্বেজক দ্রব্য খাওয়াইলে 

প্র গাভীর বংসের এই রোগ হইতে দেখা যায় । 

লক্ষণ-_ 
পণ্তটা মাথা ঘুরাইয়া হঠাৎ পড়িয়া যান্ন। ভীতিব্যঞ্জকস্বরে চীৎকার করে। 

শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মোঁচড়ায় ও কম্পিত হয়। দাত কড়মড় করে। 

মুখ বদ্ধ হয়। চাপ! দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া যায়, দাতে দাঁতে খিল ধরে। মুখ 
দিয় কখন কখন ফেনা নির্গত হয়। লেজ আছড়াইতে থাকে । শ্বাস প্রস্থান 
ঘন ঘন বহিতে থাকে । ছুই পার্থ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার মত দৃষ্ট হয়। বাহে প্রতাব 
করার ধারণাশক্তি রহিত হইয়া যায়। . ক্রমশঃ রোগের তীব্রতা কমিয়া আমে, 

অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি আছড়ানের ভাব কমিয়া যায় এবং অবশেষে পণ্ড সম্পূরণসুস্থ 

হ্য়। বেন কিছুই ঘটে নাই। ... ক্র 
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গোমূত্রের নম্ত দিলে উপকাঁর ইয়। অন্ত 'তীর নস্তেও উপকার হয়। 

তৈলের সহিত রম্থুন, ছুগ্ধের সহিত শতমূলী, মধুর সহিত ্রা্মী শাকের রদ 

থাওয়াইলে মূর্চ। নিবারিত হয় । 
পীড়া উপস্থিতির ২।৪দিন পূর্ব হইতে বেলেডোনা ও নক্সভোমিকা 15 ৮ 

ফোটা করিয়া পর্ধ্যায়ক্রমে প্রাতে ও বৈকালে খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয় 
ধৃতরা পাতার ধুম নাকে দিলেও উপকার হয়। ( শুকৃন! পাতার ধূম বিশেষ 
উপকারী |) 

সন্ন্যাস রোগ । 

অহশুলযাতি। 

ভারতীয় গে এই রোগে আক্রান্ত হইতে প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না। 
রোগের কারণ-_ : 

অত্যন্ত সুর্য্যোত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া হঠাৎ শীতল স্থানে গেলে, অত্যধিক 
পরিশ্রমে বা অত্যধিক আহারে এই রোগ জন্মিতে পারে। মস্তকে অত্যধিক 

রক্ত সঞ্চালিত হইয়া! মস্তকে চাপ পড়িয়া রক্তবাহিকাঁ শিরা সমূহ ছিন্ন ও আহত 
হইয়! এই রোগ জন্মিয়া থাকে । 

লক্ষণ-_ 

: হঠাৎ সংজ্ঞাহীন অচৈতন্য অবস্থায় উপস্থিত হইয়া নিশ্চল নির্জীবের ন্যায় 
হইয়া পড়ে। আক্রমণ অতি দ্রুত হইয়া থাকে। নিশ্চলতা সঙ্গে সঙ্গে 

উপস্থিত হয় । শ্বাস ঘন ও ধীর হইয়। যায়। চক্ষুর গোলক বিস্তৃত হইয়া পড়ে। 

নাড়ী পূর্ণ ও ধীর মুখ হইতে ফেনা ফেন৷ পদার্থ নির্ঘত হয়। শরীর শীতল 
হইয়া যায়। চক্ষু বর্ণ শাদা হয়। পাকস্থণী অপাড় হয়। অল্প সবয়ে যন্ত্রণার 

নিবৃত্তি হইয়া! যায়। গে অতি অল্পক্ষণ পরই প্রাণত্যাগ করে। 

স্থিতিকাল-- : 
পীড়া এক 'ঘণ্ট। হইতে একদিন স্থারী রঃ পারে। 

ব্যবস্থা . . - 

“ছা়াধুক্ত বাহু চি পা ব্যাপ্ত জনতারহিত ফাকা স্থানে শয়ান 
করাইয়া তানবৃস্ত ব্যজন ও শীতল জল সেচন ও ক্ষা্প অল্প. জলপান করাইবে। 
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অধিক জল খাইতে দিবে না। শিতল জলে বস্ত্র ভিজাইয়। পণ্তর সর্বাশরীর 
আবৃত করাইয়া দিবে । 

উচ্চস্থান হইতে সহত্র ধারায় জলদিয়া ্নান করাইলে এই পীড়ার শাস্তি হয়। 
জয়পালের তৈল সেবন করাইয়! এই পীড়া য় তীব্র জোলাপ দেওয়া বিধেয্ব। 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা । | 
পীড়া উত্তাপজনিত হইলে,__ 

বেলেডোনা 15 ও একোনাইট নেপ 15৮ ফৌঁটা পর্যায় ক্রমে আধঘণ্টা 
অন্তর প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শিয়া থাকে । তৎপর ২ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ 
বিধেয়। 

আঁধিক আহাঁরজনিত হইলে__ 
বেলেডোন! ও নক্সভোমিকা 12 পর্য্যায় মাত্রায় প্রযুজ্য। 
/২ সের গরম জল ও আধ পোওয়৷ ভের্ণ তৈল (কেষ্টার তৈল) বা 

গ্লিসারিণ মিশাইয়! পিচকারী দিয়াও ফল পাওয়া যায়। 
পথ্য-_ 

কেবল ভাতের মাড় ও নরম কচি ঘাস পথ্য। 

সহকারী উপায়__ 
পশুটিকে অধিক নড়িতে চড়িতে দিবে না। চুপ চাপ একস্থানে রাখিয়া 

দিবে। 

ধনিয় ২ তোলা-- 

তিসি ২ তোলা-- টা 

ইসপৃগুল ৪ তোলা ... 

সোরাল পাতা ৪ তোলা-- 

বিটলবণ ১ তোলা 
বাটিয়া অন্লমণ্ডের সহিত সেবনীয়। ঞ 

পেটে শূল বেদনা | 
কারণ--- | 

.. অত্যন্ত শীত ও ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া, পচা খাদ্য খাইয়া, তুষ, ভূষী ইত্যাদি 

সিদ্ধ ন! করিয়া খাওয়ায়, মুরগ প্রভৃতির ফল খাইয়' এই রোগ হয়। 
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যুবক বৃষের এই রোগ হইতে দেখা যায় অন্ত গোর এই রোগের মার 

দৈবাৎ দৃষ্ট হয় | 

লক্ষণ__ ৃ 

পাকস্থলীতে ব্যথা হয়। পণ্ড অস্থিরতা ও ব্যাকুলত! গ্রাকাশ করে। 
মাঁটি থোড়ে, পেটে পেছনের পা! ও শিং দ্বারা গুতা দেয়, দাত কড়মড় করে, 
কাতরায়। পেটে লাথি দিতে চেষ্টা করে। চারিপদদ একত্র করিয়া পেট 

ফুলাইতে চেষ্টা করে । উদরে ভর দিয়! শয়ন করে। 

পাকস্থলীতে বায়ু জন্মিয়৷ থাকিলে বাম দিকে ফাপা! দেখা যায়, মুখ ও মলদ্বার. 
দিয়া বায়ু নির্গত হয়।: 

4 রব 

চিকিৎসা-_ 

আদৌ তীব্র জোলাপ দ্বারা পেটের মল বাহির করিয়! ফেলিতে রা | 

নালিতা৷ পাতা ১৪ তোল৷ 

বিট লবণ . ০.১ তোলা 

মিশ্রি ,... ৯ তোলা 

বাটিয়। দিনে দুইবার সেবন করাইবে। 

হিং সু ১ তোলা 

সিদ্ধি ১. ২তোল। 

জিরা ১. ১ ছট্াক 

একত্র করিয়! উষ্জজলে দিনে ছুইবার সেবনীয়। 

আফিং রা %০ আনা 

হিং 7 **॥ তোলা 
বক 55 তোৰ! 

একত্র করিয়া সেবনীয়। 

সহকারী উপায়-_ 

- মৃত্বিকা জলে গুলিয়া৷ অগিতে উত্তপ্ত করা জল নিংশেষপ্রায হা টন 
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হইলে, উহা বন্ধ খণ্ডে পোটুলী বাধিয়া উষ্ণ থাকিতে শূলস্থানে সেক প্রদান 
করিবে। 

বৃদ্ধ দারক /* ছটাক, বিট লবণ //০ ছটাক, কালীর 
হরিতকী /* ছটা, বিড়ঙ্গ /০ ছটাক, আমলকী'চূর্ণ /০ ছটাক, শল্লকী /, 
ছটাক /৩ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /1/* পোওয়া থাকিতে নামাইয়া উহার কাখ 

মদ্যের সহিত পান করাইলে শূল বিনষ্ট হয়। 

নিয়লিখিত ওষধ প্রয়োগ করিলেও বিগের ফল হয়। 

মদ /5 
সৈম্ধব লবণ-_ 

বা বিট লবণ €১* ছটাক 

শুঠের চূর্ণ ২১০ 

গোল মরিচ ১০ ৯ 

কপুর € কাচ্চা 

আফিং €২০ গ্রেইন 

একত্র করিয়া এক ডোজ ওঁষধ খাওয়াইলে ফল পাওয়া যায়। 

হিঙ্গ, অশ্নবেতস, পিপ্পলী, সচল লবণ, যমানী, যবক্ষার, হরিতকী, সৈম্ধব 

লবণ সমভাগে চূর্ণ করিয়৷ তাড়ি ও ভাতের মাড়ের সহিত খাওয়াইলে শুল 
রোগ নষ্ট হয়| 

কাল লবণ ১ ভাগ, তেতুল ২ ভাগ, কাল জীরা ৪ ভাগ, গোল মরিচ ৮ভাগ 
একত্র করিয়া টাবা লেবুর রসে মর্দন করিয়া ১॥ তোল! পরিমাণ বড়ি করিয়া 
খাওয়াইলে পণ্ডর শুল রোগ নষ্ট হয়। 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা 
৩০ হইতে ৪* ফোটা! কুবিণীর কেক্ফার ১২ ঘণ্টা পরপর ৩৪ বার 

খাওয়াইলে ১ বাঁ ২ ঘণ্টা পর বেলৈডোন! 15 ও নক্সভোমিকষ্জ 15৮ ফৌট' 

করিয়া! পর্য্যায়ক্রমে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়। 

কদর্য জল খাওয়ায় এই রোগ অস্থি থাকিলে বেলেডোনার স্থলে নো মিরা 

দেওয়! যাইতে পারে। 
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ছুধ ভ্বর। 

অত্যন্ত উতর ও খুব মোটা গাতীরই এই ব্যারাম হইয়া থাকে। এই 
ব্যারাম হইলে শতকর! নিরানীগিজিন 

তীরে ৰ 
গর্ভাবস্থায় ব! প্রসবের অব্যবহিত পর অধিক দুধ প্রাপ্তির আশায় অতি 

মাত্রায় আহার করাইলে. হঠাৎ খতু পরিবর্তন হইলে, জল বা! ঠাণ্ডা লাগিয়া, দীর্ঘ 
পথ অতিক্রম করিয়া, অথব1 সংক্রামিত হইয়া গাভীগণের এই রোগ জন্মিয়া 

থাকে । 

লক্ষণ-__ 

প্রসবের ৪1৫ দিনের মধ্যেই রোগ হইতে দেখা যায়। শিং নাক গরম হয়। 
ষ্টিস্থির হয়। মাথা ঝুলিয়া পড়ে, আহারে অরুচি হয়, বাহে প্রশ্রাব কম হয়, 

নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত হয়। শ্বাস প্রশ্বাস ঘন হয়। 
দুধ শুকাইয়া যায়, চক্ষুর পাতার বিবর্ণতা৷ জন্মে,গাভীটি চঞ্চলত ও ব্যাকুলতা 

প্রকা শ করে, পাছ! প1 দুইটি ছড়াইয়া দেয়। নাঁড়ী ক্রমে ক্ষীণ হইতে থাকে। 
আহারও ক্রমশঃ বন্ধ হইতে থাকে। ওলান ফুলিয়া উঠে ও কঠিন হয়। 
ক্রমে শ্বাস-কষ্ট হয়। পণুটি হা করিয়া থাকে, মুখদিয়া লাল নির্গত হইতে 

থাকে। পণুটি মাটিতে োটাইন্া পড়ে, মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। 

চিকিৎসা-- 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায়ই এই রোগে বিশেষ ফল হয়। 

একোনাইট 1 ও বেলেডোনা [স্ ৪ ফোঁটা পর্ধ্যায় ক্রমে ঘণ্টায় ২ 

বার প্রযোজ্য । 

ইহাতে ফল না হইলে আর্সেনিক এলব 12 ও এন্টিমনিয়া- কা, [5 

মাত্রায় ঘণ্টা পর পর দিলে ফল দর্শিয়া থাকে । 

কিছু উপঞ্কীর দেখাগেলে ওঁষধ পরিবর্তন করিয়া নক ভোমিকা 1 ও ব্রায়ো- 
নিয়া 130 এ মাত্রায় ২ ঘণ্টা অন্তর পর্যায়ক্রমে দেওয়া _কর্তৃব্য। 

ইছার পর অর্ধেক বোতল ইন্সফট সল্ট, /৯ সের গরম জল, ও ১ পোওয়া 

লবণ একত্র করিয়া খাঁওয়াইলে বিশেষ ফল দশিক্া থাকে 1... 
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সহকারী উপায়-_ | এ 

পশ্ুটিকে গরমে রাখ| উচিত গায় কম্বল কি অন্য, মোটা কাপড় দেওয়া 

এবং বিশুদ্ধ বায়ু পুর্ণ গৃহে রাখা উচিত। | | 
গরম ভাতের মাড় ও গরম.জল থাইতে দেওয়া এবং বাঁশ পাতা ক 

দেওয়া উচিত। কর্টিকারীর গাছ, গুলঞ্চ ছোট ছোট করিয়া কিস্বা ক্ষেত 
পাপড়ার গাঁছ খাইতে দেওয়া যায়। 

গাভীর ওলানের সমস্ত ছধ সযত্বে বাহির করিয়া ফেলান উচিত। 

অন্য নব প্রস্থৃতি গাভীকে পীড়িত গাভীর নিকট যাইতে দিবেন এই 

রোগ ভয়ানক সংক্রামক । 

পালান, ৰা ওলান ফুল] । 
ভাব . | 

গাভীর উধঃ বা ওলান বা পালানে এই রোগ জন্িয়া গাভীর ৪টি, টি 

বা একটি বাঁট একেবারে নষ্ট হইয়া ঘায়। কখনও বা! সম্পূর্ণ পালানটি একেবারে 
পচিয়া পড়িস্া যায় । 

এই ক্োগে ছুপ্ধবতী গাভীকে, বিশেষতঃ যে সমস্ত গাভী অধিক কি 
তাহাদিগকেই, আক্রমণ করে। সাঁধারণতঃ বৎস প্রসবের পর কখনও . স্থলবিশেষে 

'বৎস প্রস্থত হওয়ার পূর্বেই এইরোগেয় আক্রমণ দেখা যায়। এই রোগের সঙ্গে 
গাভীর জ্বর হয় । উহাকে ছুধজ্বর বল! যায়। 

এতদ্দেশে এই রোগকে “নজর” লাগা বা দৃষ্টিপাত হওয়া বলে। লোকের 

বিশ্বাস ষে, ছুষ্ট লোকের. কু দৃষ্টিতে এরূপ হয়, বস্ততঃ ছুদ্ধবতী গাভীর হুপ্ধাধার 

বা ওলান অতি কোমলস্থান ; উহাতে অত্যাধিক ছু্ধের চাপ পড়িলে উহ! ফাটিয়া 

যায়, ছুদ্ধ অধিক হইলে দোহন করিয়া ফেলান কর্তব্য। নচেও অনেক. সময় 

দুধ জমিয়৷ এই রোগ উৎপন্ন হয় । : | 

অনেক সময় এই কোমল স্থানে অত্যধিক ঠা লাগিয়া বা গরমের পর 
ঠাণ্ডা লাগিয়া বা ওলামে কোনরূপ আঘাত. লাগিয়া বা গাভী কৌন প্রকার 
ক্রামক রোগে আক্রান্ত হইলে বাঁ গর্ভাবস্থায় অত্যধিক আহীর করাইলেও, 

এই.রোগ জম্মিতে পারে । কোন কারণে অধিক নন হন দা করিলেও 

এই রোগ উৎপর হয়। টি 

৩৮ 
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গাভীর শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়, ওলান গরম ও বেদনাধুক্ত হয় ও ফুলিয়া 

উঠে ্রবং-শক্ত হয়, গাতী শুলানে হাতি দিতে দেয় না বা বাছুরকে ছুধ: খাইতে 
দেয় না, লাখি দেয়, গাভী-কথনও বা! থোড়াইয়! চলে হুধের 'পরিমাণ কমিয় 

হায়. কোন প্রকারে দোহাইলে গাভীর পালন হইতে ছানা! বা দধির" জলের 
স্টায়বা রক্ত মিশ্রিত পাতল! ছুধ বাহির হয়। জাঁড়াতাড়ি আরোগ্য না! হইলে 
পূর্বোক্ত শক্ত স্থানে পূ'জ জন্মে ও ভ্রমশঃ উহাতে ঘা হয় এমন কি কখনও 
একটি ছুইটি ৪টি.বাট অন্ধ. হইয়! যায়। কখনও বা সমস্ত ওলান একেবারে 

পচিয়! ঘাঁয়। 
সহকারী উপায়--- রর 

কোন প্রকারে ওলানে ছুধ জমিতে ন! দিলে বা জমাট দগ্ধ দোহন করিয়া 

ফেলিতে পারিলে এই ব্যারাম আরোগ্য হইতে পারৈ। ঠাণ্ডা লাগিয়া এই 
রোগ হইলে পালানটি ফাঁনেল কি কম্বল কি চট দিয়া বা কোন প্রকার গরম 

কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া 1 কর্তব্য । 
চিকিৎসা 

সহজে এই রোগ দূর না হইলে প্রথমতঃ একটা জোলাপ দিয়া চি শরীর 

হাল্কা করিয়। নেওয়া কর্তৃব্য। 

7 ৯ তোলা সোরা জলে ভিজাইয়া এ জল পান করিতে দিলে বিশেষ উপকার 
দর্শে; গরম মেক দিলেও উপকার দশে; ভেরণ পাতা আগুনে গরম করিয়া উহার 
দ্বারা সেক দিলে বা আকন্দ পাতা পুরাণ ঘি দিয় উহা আগুগে সেবিকা: তাহা 

দ্বারা! মেক দিলে বিশেষ উপকার হয়। . 

“ নিমপান্তা' জলে সিদ্ধ করিয়া এ গরম জলের ধুম দিলে বিশেষ উপকার হয়, 
নিমপাতা নিদ্ধ গরম জল দিয়া পালন ধুইয়! দিলেও বিশেষ উপকার হয়। 

: নিমপাতা ও ধৃতরা পাতা সমান সমান লই! একত্র রাটিকসা গরম করিয়া 
| পীড়িত স্থানে গ্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। মুছিলতের পাতা ও আরা 
একত্র রাটির পালানে পুণ্টিস দিলে উপকার. হয় । . | 

: ডাকাত লতা বাঁ ঘালতা ও আঁদা একত্র টয় চা গলে 
ওলান ফুলা অতিস্বর আরোগী হর | | 

এ জা এস কি উপ উপ কা নী শান 
রি জিরনাঞাল্চিবাননী ১ টি 



[২৯৯] 

 একষ্ীক্ট, অর বেলেডোন। লাগাইয়া দিলেও এইরোগ আরোগ্য হয়? . 

পাকিয়! পু্য জমিলে ধারাল অস্ত্র কি কাঁটা দিয়া পম: বাহির রা 
নিমপাতা সিদ্ধ জলম্বারা ধৌত করা উচিত। এবং নিমপাতা তিলের তৈলে 

ভাবিয়া! এ তৈল ক্ষতস্থানে দিলে ঘ শীন্্শুকাইয়া যায় । 

গরম জল ও সাবান দিয়! ধুইয়া একভাগ কারবলিক এসিড ও ৮ যি 
নারিকেল তৈল একত্র করিয়া! দিলেও ঘা! শুকাইর! যায় | : পা 

_ ওলানের ঘা গুকাইয়া শক্ত হইয়া ফুলিয়া থাকিলে টিংচার আইরোডিন ও 

বেলেডোনা একত্র করিয়! - লাগাই! দিলেও এ ফুলা কমিয়া বায়। একো- 
নাইট 15 ও ব্রাওনিয়া 15৮ ফোটা করিয়া! তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দেওয়া 

যাইতে পারে। ফুল! অধিক হইলে বেলেডোনা 1সতিন ঘণ্টা অন্তর দেওয়া 
উচিত। পু'য জন্মিলে হেপার সালফর ও তিন ॥ এক গ্রেইন করিয়া শর ভাবে 

খাইতে দিলে সত্বর উপকার হয়। 

সহকারী উপায়_ 
ইংলগ্ডে গাভীর সমস্ত ছুপ্ধ দোহন করিয়া ফেলান হয়। লিঃ পৃথুক 

দুধ খাইতে দেওয়! হয়। তথায় এই রোগের আশঙ্কা কম।  ওলানের সকল 

দুধ টানিয়। বাহির করিয়| ফেলিলে এবং সরিষার তৈল ও কর্পূরর একত্র করিয়া 
পালানে মালিম:করিলে এই রোগের আশঙ্ক! থাকে না। পালান অত্যন্ত বৃহৎ 

ও গুরুভার হইলে একধণ্ড কাল বন্তবধ্ধারা পালানটি পিঠের সহিত বাধিয়া দিলে 

এই ব্াার।মের মাশস্ক। থাকেন! নঞ্জর বা দৃষ্টিপ[তেরও আশঙ্কা থাকে না। 

শুক্র সম্বন্ধীয় পীড়া [ 

মা প্রমেহ। | .:০3888738 

রর রোগে আক্রান্ত হয়। প্রত্রাবের সঙ্গে শুক্রক্ষরণ -হয়। 

ইহাতে ষও ছুর্বল ও নিন্তেজ হুইয়! গড়ে। তখন তামাক পাতা -ও-.পানার 

শিকড় সম পরিমাণে ভিজাইয়া এক দিবস অন্তর ছাঁকিয়! ০০০৮১ করিয়া 

প্রতাহ পরাতে খাওয়াইবে । রদ 

শি টার? অভাব, এ নু নহবাস, মাত, রর | 



[ ৩৮০] 
সহিত সহবাপ, এবং পীড়িত গোর ব্যবহৃত জন ইত্যাদি গায় লাগাম এই ব্যারাম 

উৎপন্ন হইয়া! থাকে । 

লক্ষণ__. 
ষণ্ডের প্রজাবকাঁলীন জালা হয়, তখন লেজ নাঁড়ে ও পেছনের পাঁ ছুঁড়িতে 

থাকে, অত্যন্ত কষ্ট হইলে গো গেঁ। শব করে ও দৃত্তে দত্তে ঘর্ষণ করে। 
গাভীর গ্রজাবের সময় আটাবং ধুসর কিন্বা' হরিদ্রা বর্ণের ছুগন্ধযুক্ত এক 

প্রকার পদার্থ নির্গত হয়, প্রসব দ্বারে ক্ষত হয়। তখন গাতীর সঙ্গমেচ্ছ' প্রবল 
হয় কিন্তু গর্ভধারণে অক্ষম হয়। 

চিকিৎসা--- 

পীড়ার স্থান গরমজলে অথবা ফেনাইল মিশ্রিত জলে ধুইয়! পরিষার করিবে 
এবং নিয়লিখিত ওষধ সেবন করাইবে। 

। শ্তমূলীর ক্কাথ, মসিনার কাথ, গুলঞ্চের কাথ অথবা মেহেদী 
পাঁতার ্কাথ অল্প পরিমাণে সেবন করাইলে এই রোগ আরোগ্য হয় । 

২। কাবাব চিনি চূর্ণ ১ তোলা, সর চুর্ণ ১ তোলা, চন্দন তৈল ১ তোলা 

ঠা অন্নমণ্ডের সহিত দিনে দুইবার প্রাতে ও সন্ধায় সেবন করাইলে এই 
রোগ আরোগ্য হয়। 

কচি সিমুল মূলের রস /* এক ছটাক। আমলকীর রস / এক ছটাক। 
গুলঞ্চ মূলের রস /* এক ছটাক। চিনিবা গুড়ের সহিত খাইতে দিলে 

বিশেষ উপকার হয়। | | 

আধপোওয়া শ্বেত চন্দন ছুই গের জলে সিদ্ধ করিয়া /* আধ সের থাকিতে 
নামাইয়! খাওয়াইলে উপকার হয়। এক দের ছুধে এক দের জল মিশাইয়া 
খাওয়াইলেও উপকার হয়। ই 

, মুত্র রোধ হইলে পাথর কুচির পাতা! বাটিয়া প্রজ্াব ঘারে প্রলেপ দিলে 
রর রোধ দুর হয়। 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা__ নি এ 

কেস্ারাইডিদ ৮ ফোটা ভন কষ্ট অত রয় কিল ও বিশেষ ফল 

পাওয়া যায় । 



[ ৩০১ ] 
সহজ ও সাধারণ রোগ চিকিৎসা |. 

পেটেল্ল অসক্কুশ । 

(৩) লোমের বিবর্ণতা বা লোমহীনতা-_ 

ইহাঁও পেটের অন্ুুখ হইতেই জন্মিয়া থাকে । ইহা! ব্যারাম নহে, ব্যারামের 

চিহ। লোমগুলির স্বাভাবিক চকচকে বর্ণ লোপ হইয়! ইহা! বিবর্ণ কোকাড়ন 
ও দেখিলেই অস্বাভাবিক বোধ হয়। কখন কখন গায় লোমহীন শাদ! চক্রাকার 

দাগ দৃষ্ট হয়। ক্রমে লোমগুলি পড়িয়া যাইতে থাকে । পণুটি অলস জড়গ্রায় 
বৌধ হয়, তাহার আহারে অরুচি দেখা যায় এবং শরীরের সারাংশ হীন হইয়া 
অস্থি চন সার হয়। পগুটি ভ্রমশঃ ছুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ 
করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

৭'$, মরিচ, লবঙ্গ, কাল লবণ, জৈন, চিরতা, প্রত্যেকে এক তোলা বাটিক 
মানুষের ব্যবহার্ধ্য বটিকার ছয়গুণ এক একটি বড়ি তৈয়ার করিয়া গ্রাতে ও 
বৈকালে ইক্ষুগুড়ের সহিত খাইতে দিলে অগ্রিবৃদ্ধি হইয়া আহারে রুচি হয়। 

 হোমিওপ্যাথিক__ 
একোনাইট্ 15. ও আর্সেনিক এলব 10, মলফর 13. ৮ ড্রপ করিয়া ৪ ঘণ্টা 

অন্তর ৮১০ দিন পর্য্যন্ত খাইতে দিলে পশুর ক্রমশঃ আহারে রুচি ও শরীরের 
পুরি হয়। পেটের অন্ুথ দুর হয়্। যখন জীবনীশক্তির হ্বাস টানি 
দেখা যাইবে তখন আর্সেনিক গুযোজ্য | 

সহকারী উপায়__ 
মরিষার তৈল এ০ছটাক, গন্ধকণূর্ণ /* ছটাক, কর্পুর স্পিরিট টার্পেন্টাইন . 

/* ছটাক এক কাচ্চা ফেনাইল একত্র মিশাইয়া পুর গাঁ মাথিলে উপকার 

হয়|. এই ওষধ প্রয়োগের পূর্বে অবস্থামতে গরম জল ও সাবান দ্বারা! গা ধৌত 
করিলে ভাল হয়। | 

বাছুরের ক্ষীণত] বা এড়েলাগা । 

নাধারণতঃ বংসগণের আহারে রুচি থাকে এবং সর্বদা বেশ স্ফু্ডি দেখা বায়, 



[ ৩০২ ] 

কিন্তু যখন তাহাদিগের আহারে অরুচি ও অগ্নিয়ান্য লক্ষ্য হয় তখনই বুঝিতে 

ইইবে বে, ইহাদের কোন পীড়া হইন্লাছে। 

সহকারী উপায়-_ 

তখন ইহাদ্দিগের আহা্ধ্য দ্রব্য পরিবর্তন করিয়া দেখা উচিত | ইঃ 

ফল হইতে পারে । কিন্তু তাহাতে ফল না হইলে শি়লিখিত শঁধধ দিবে 1. 

ব্যবস্থা_ 
গোলমরিচ, লবঙ্গ, শুঁঠ, চিরতা ও কাল লবণ এবং লৈ সমভাগে চুর 

করিয়া ইক্ষুগুড়ের সহিত মিশইয়া মানুষের পাকের বড়ির চতুণ্ডঞ পরিমাণ এক 
একটা বড়ি তৈয়ার করিয়! কিছুদিন খাইতে দিলে উপকার দর্শিবে। 

হোমিওপ্যাথিক-_ 
নক্পভোমিক 15: ৪ ফোটা করিয়! খাইতে দিলেও বিশেষ উপকার দর্শিবে। 
বদি ইহাতেও উপকার ন! হয় তবে এ বসের ক্রিমি হইয়াছে কি না অনু- 

সন্ধান করিয়া ক্রিমিরোগ স্থির করিলে ক্রিমির ওষধ ব্যবহার করাইবে | 

পেটের অসুখজনিত রোগ । 

(১) মুখ ও জিহবার রোগ-_- 

গোজাতির মুখ গহ্বর ও জিহ্বার মধ্যে কাট! কাঁটা! স্মাছে, উহা! বৃদ্ধি প্রাপ্ত 

হইয়া গোজাতির আহার বন্ধ হইয়! যাঁয়, মুখ গহ্বর হরিদ্রাত হয়, মুখে দুর্গন্ধ হয়, 
শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া! মারা যায়। পেটের অন্ুখ হইতেই অনেক সময় এই 
রোগ জন্মে। প্রত্যহ কিছু লবণ ঘসিয়া৷ দিলে অনেক সময় এই রোগ দূর হয়। 
ফিটকারী গরম জলে ভিজাইয় উহান্বারা মুখ ধোয়াইলে এই রোগ উপ্শম হয় । 

_ দ্বৈন, লবণ, গন্ধক, গোলমরিচ তোলা চূর্ণ করিয়া! প্ডকে' বাইকে দিলে 
পশুটি সহজে আরোগ্য লাভ করে। 

নল্সভোমিক 1১. ৬ ড্রপ খাইতে দিলেও পণ্ড আরোগ্য হয়। , , 

এই সময় গোগণকে তরল খাদ্য দেওয়া! কর্তব্য, যেন সহজে গিলিয়া ফেলিতে 

পারে। ভাতের ব! যবের মাড় গ্রচুর পরিমাণে খাইতে দেওয়া কর্তব্য।. যদি 
অঙাজ! খাইতে পারে তবে চোষা দিয়! খাওযাইস্বা দেওয়া! উচিত, 
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২) দাতের মাড়ি ফুলিয়া উঠা-_ 
গোর মুখের উপরের মাড়ি ফুলিয়া উঠে, উপরের মাড়ি ফীঁপা! বোধ হয়। 

উহা! এত যন্ত্রণাদায়ক হয় যে, গো ঘাস খাওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দেয়) 

পীড়িত মাঁড়ি টিপিলে ফাঁপা! বোধ হয়, পীড়িত স্থান ছুইতে দেয় না। | 

কারণ নন 
' পেটের অস্ুখই এই পীড়ার মূল কারণ খাইতে দেওয়া কর্তব্য । 

চিকিৎসা-_ 

নকভোমিকা [১ ৮ ড্রপ করিয়া পরাতে ও বৈকালে দিলে সি হয়। 

ক্ডিসন পাউডার ₹১* ছটাক প্রত্যহ প্রাতে দেওয়া যায়। . . 

আপাং মূল পোঁড়াইয়া স্ফীত স্থানে দিলে বা! তৈল লবণ একত্র করিয়া এ 

স্থানে দিলে কিম্বা! আন্্র পল্লবের ভাঁট! পোড়াইয়া এঁ ডাটা গরম গরম পীড়িত 

স্থানে লাগাইলে পণ্তটি বেশ আরাম পায় অথচ ফুলাস্থান হইতে কতকগুলি 
লালার মত পদার্থ নির্গত হইয়! পণুটা ক্রমশঃ সুস্থ হয়। 

পথ্য-_ | 
জিহ্বার রোগের স্তায় তরল দ্রব্য। 

অত্যন্ত রক্তআ্রাব হইলে, 
গাভিটাকে শান্তভাবে শোওয়াইয়া রাখিবে। ভিজা! কাপড় দিয়া পেটটি 

বাধিয়া দেওয়া কর্তব্য; কমরে ও প্রসব দ্বারেও আর একথান! কাপড় ঠাণ্ডা 
জলে ভিজাইয়। রাখিয়া দিবে। শীতল জল দিলনা প্রসব দ্বারে পিচকারী দেওয়া 

যাইতে পারে। যখন রক্ত কাল বর্ণের ও দুর্গন্ধ যুক্ত হয় তখন সিকেলি [30 
৮ ফোটা! করিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইতে দিবে। ত্রাবের রক্ত লাঁল হইলে 
সেবাইনা 1১৮ ফোটা! ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইতে দেওয়া উচিত। বল রক্ষার জন্য 
মধ্যে চায়না [5৮ ফোটা? খাওয়াইলে উপকার হয়। রক্ত সালুকের ফুল ও রক্ত 

উততালের বীজ প্রত্যেকে এক তোলা শীতঙ্গ জলে বাটি! খাওয়াইয়! দিলে রক্ক- 
আব নিবারিত হয়। রক্তচন্দনের বীজও উপকারী । 

.. হাতে গাতীটি শান্ততাবে থাকে ততপ্রতি রিশের টি রাখা বা ণ 

গর্ভধারণ বিচ্যুতি রঃ 

অধিক বর গাভীদিগের ও. টিলা বাঁধের গাভীঙিগের. এই রোগ ১ইইতে 
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দেখা যায়। এদেশে এই ব্যাধির কোন চিকিৎলা হয়. না।. সাধারণ অজ্ঞ 

লোকে ইহার চিকিৎসার বিষয় কিছু জ্ঞাত নহে। এই ব্যাধিতে আক্রান্ত 
হইলে গাভী যন্ত্রণা ভোগ করিয়! প্রাণত্যাগ করে। 

কারণ” 

প্রসবকালীন বা! প্রসবাস্তে খুব জোরে কোথ দেওয়াতে এই রোগ উৎপন্ন 

হইয়া থাকে | প্রসব দ্বারে হাত প্রসব করাইয়! দিয়া প্রসব করাইলেও' ৬. 
রোগ হইতে পারে। 

লক্ষণ--. 

পাছ' প1 ছইটির মধাস্থলে গর্ভাধারটি ঝুলিয়া' পড়ে । 

চিকিৎসা__ ূ 

গরম জলে ৮* আধ পোওয়া কি /১« ছটাক ফিটকারী ভিজাইয়! এ জল 

দিয়! গর্ভাধার ধৌত করিয়া দিয়া উহা উত্তম রূপ পরিষাঁর করিয়া দেওয়া 

কর্তব্য। তারপর পুনরায় &ঁ ভাবে ঠাণ্ডা জলে /১০ ছটাক ফিটকারী ভিজাইয়া 

উহা দ্বারা গর্ভধারটি পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া, অতি সাবধান সতর্কতার সহিত 

গভাধারটী প্রসব দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করাইয়। দেওয়া আবশ্ঠক । কোন 
প্রকার জোর বা বল প্রকাশে এই কার্ধ্য করিতে হইবে না। গর্ভাধারটি 

প্রবিষ্ট হইলেও কতক্ষণ পর্য্স্ত হাত দিয়া .ধরিয় রাখা কর্তব্য । 

এই সব কাধ্য অতি তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা! উচিত, নচেৎ দেরী হইলে 
উহ পুনঃ স্থাপন করা কঠিন। তারপর প্রসব দ্বারটা একটি শক্ত ৪1৫ আঙ্গুলী 
প্রশস্ত কাপড় দিয়া দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া বর্তব্য। 

গাতীটাকে বসিতে দেওয়া উচিত নহে। যন্ত্রণায় কোথাইলে এবং চুর 
বিবর্ণতা দৃষ্ট হইলে অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডাকাইয়! চিকিৎসা! করা আবন্ঠক। 

আর্ণিকার মাদার টিংচার ১* ফোটা বা বেলাডোনার মানার টিংচার ৫ 

ফোটা করিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় একদিন খাইতে দিলে নু (উপকার 

দৃশিয়া থাকে । | 
গতীকে ভাতের মাড় তির আন ফোন প্রাঃ সা উ্েক ধা 

দেওয়। কর্তব্য নহে ূ ক 

. অভিশাস্ত ও স্রভাবে গাভীটিফে রাখা উচি্ধ। 
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. গর্ব বা গর্ভপাত। 

ংক্রামক রোগ ৃ - ূ 

সম্পূর্ণকাল উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই গর্ভ মোচন করে। গাভী সাধারণতঃ 
৫ হইতে ৮ মাসের মধ্যেই গর্ভপাত করে । 

কারণ-_ রঃ 
আঘাত, পতন, লাফ দেওয়া, অতিশয় দ্রুত দৌড়ান, অন্য ক্লেশ. এবং 

বসন্ত, সিমলা প্রভৃতি উৎকট রোগের আক্রমণ, বিষাক্ত '্রব্যাহার, জলমগ্ন 

স্থানের উৎপন্ন ঘাস আহার, পচা আবদ্ধ জল পান, গর্ভাবস্থায় ষাঁড় সংযোগ 'ও 
মৃত পশুর চর্মোৎপাটন করিয়া ফেলিলে উহার গন্ধ নাকে প্রবেশ করিলে ব! 
অন্ত ছুর্গন্ধ নাকে প্রবেশ করিলে, অত্যন্ত আহার করিলে, অত্যন্ত উগ্রবীর্ষ্য 

উত্তেজক দ্রব্য আহার করিলে, অনাহারে ও পরস্পর লড়াই করিয়া গাভী অসময়ে 
গর্ভপাত করিয়া থাকে । 

লক্ষণ-_ 

লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। প্রথম নুচনায় যদি লক্ষ্য না 
করা যায় তবে গর্ভপাতের বিশেষ আশঙ্কা হয়। 

যদি হঠাৎ গতিনী গাভী জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হয়, ঘাস খাওয়া বন্ধ করে, জাবর 

কাট! বন্ধ করে, পেটের নিম্নভাগ বিস্তৃত হয়, চলিতে না পারে, শ্বাস ঘন হয়, 
হরিদ্রাভ তরল পদার্থ প্রসব দ্বার দিয়া নির্গত হয়, জর হয় গাতীটি কাতর শব্দ 

প্রকাশ করে, তবে প্রায়শঃ অবশেষে জীবিত বা মৃত সন্তান প্রসব করে। 

'চিকিৎসা--- 

যদি আ্াবের তরল পদার্থ ছুরণন্বযুক্ত হয়, তবে গর্ভস্থ বৎস মৃত বি অনুমান 
করিতে হইবে। 

পালসেটিল! [যু ৮ ফোঁটা ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রসব হওয়া পরান খাওয়ান 
আবশ্তক | 

যদি বৎস পেটে জীবিত আছে বলিয়া বুঝা যায় তবে কমরে লীতল জলের 

ঝাড়া দেওয়া কর্তব্য এবং সিকেলি 1 ৮ ফোটা ঘণ্টার ঘণ্টায় প্রযুজ্য।. 
গর্ভপাত হইয়া গেলে সিকেলি [৮ ফোটা করিয়া ১৫ ক বিনিট পর পর 

দওয়া উচিত । | | 
৩৬৯ 



[ ৩০৬ ] 

যদি অত্যন্ত লাল রক্ত পাত হয় তৰে সেবাইন। [5 ৮ ফোটা ১৫ মিনি পর 
দওয়া কর্তা । 

যদি আঘাত জনিত গর্ভপাত হয় তবে আর্ণিকা সপ্ট [2৮ ফোটা এ ভাবে 

দেওয়৷ বিধেয় | 

এঁ গোটিকে পালের বাহির করিয়া ফেলান কর্তব্য। উত্তম বাধুপুর্ণ গৃহে 
স্থিরভাবে গোটি রাখিয়া দেওয়া কর্তব্য । ভাতের মাড় ও পরিষার পানীয় জল 

থাঁইতে দেওয়া! উচিত। 

গর্ভআব ও তৎসংক্রাস্ত সমস্ত পদার্থ গভীর গর্তের মধ্যে পুতিয়া ফেলান 

কর্তব্য। 
বাঁটে ঘা। 

ভিজা থাকিলে, প্রবল শীত কি বাতাস লাগিলে, কি অপরিষফার থাকিলে 
বীটে ঘা হইতে পাঁরে। বাঁট সর্বদা পরিঞ্ার রাখা কর্তব্য । | 

(১ পূর্বোক্ত চিকিৎস! বাঁটের জন্ও ফলপ্রদ তবে কেবল কোন বাটে 

ঘা হইলে গরম জল দিয়! ধুইয় উহাতে মাখন দিলে সহজে সারিয়! যায়। 
(২) যদি উহাতে আরোগ্য না হয় তবে নিমপাত সিদ্ধ জল দ্বারা ধুইয়া 

নিমপাতা তিল তৈলে ভাজিয়! গর তৈল দিলে আরোগ্য হয় ।- 

: ছুই তোলা মোম ও এক ছটাক ঘ্বত একত্র গলাইয়। সফেদা /ৎ আনা ও 

ফিটকারী %* আনা একত্র উত্বমরূপ মিশ্রিত করিয়৷ এঁ মলম দিলে ঘা 

আরোগ্য হয়। 

বা কপুরাস্ মলম দিলে উপকার হয়। . শত ধৌত ঘ্বত দিলেও ঘা শুকাইয়া 

যায়। 

. শত 'ধৌত স্বৃত ও ধুপচূর্ণ একত্র করিয়া লাগাইয়া. ক এ ঘা সত্বর 
আরোগ্য হয়। - ৮ 

সতর্কতা-_ ্ 
সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও গরমে রাখা উচিত। এরং গো দোহনের পর 

বাটগুলি পরিষ্কৃত শুক্ক বন্তরঘ্ধার! গ্রত্যহ মুছিয়! দেওয়া উচিত। 

. এ বাট কাণা। 
| .. বাট কাণা। হুইলে ছোট একটি নলের চো কাট ভরিয়া এ নলের চোঙ্ 
মি ছধ বাহির করিলে এ কাণা বাট আরোগ্য হয়। 
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প্রসবকাঁলের বিপত্তি_ | 
সাংঘাতিক রোগ। | 

যদি প্রসব দ্বারে বাছুরের পেছনের ভাগ আগে দেখা বায় বা একটি পা 

বাহির হইতে দেখা যায় বা একটি পা ও মাথা বাহির হইতে দেখাযায় তবে গর্ডে 
বিপত্তি হইবে জানিতে হইবে। যদি প্রসব দ্বারের অসন্পন্নতা থাকে বা বস 
অতান্ত বুহদাকার হয় অথবা গাতীর শোথ দৃষ্ট হয় তবে শিক্ষিত ডাক্তার 

ঘবারা পরব করান উচিত। | 
গর্ভ বেদনা দীর্ঘকালব্যাপী হইলে,_- 

.  গর্ভবেদনায় গাভী ছটফট করিলে, এবং গাভী একবার বসে একবার উঠে 
এইরূপ করিলে হোমিওপ্যাথিক জেলসিয়াম ৷ 1১ দশ ফোঁটা প্রত্যেক ঘন্টায় ২ 

বার দিলে বা কুনাইন ৫* গ্রেণ ছুই ঘণ্টা অন্তর দিলে বিশেষ ফল দর্শিতে 

পারে। 

প্রসবান্তে বেদনা__ | 

প্রসবের পর বেদনায় গাভী ছট্ফট্ করিলে আর্ণিক! মাদার টিংচার ছুই ঘণ্ট। 
পর ছুইবার দিলে উপকার হয়। 

ফুল বাহির হইতে বিলম্ব হইলে, 
_. পালসেটিলা [% দশ ফৌটা! দিলে ফুল বাহির হইবে। যদি ১২ ঘণ্টায় এ 
_ ওঁধধে ফল না হয় তবে দিকেলি 1১, ৮1১০ ফোঁটা একবার দিলে ফুল পড়িবে। 

_ তারা গাছ গরুর গলায় বাঁধিয়া দিলে বা উকৃণ গোরুর মাথায় দিলে বা 
-সিজের আঠা গোর মাথায় দিলে সহজে ফুলটি বাহির হয়। 

ফুল না পড়া চিকিৎসা | 

.. এরই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে । 

প্রসবদ্ধার ফাটা । 

ূ নারির তৈল /* ছটাক, ৪টি রগুন দিয়া পাক রিয়া অন ফা থাকিতে 

, প্রালব দ্বারে লাগাইয়া দিলে আরোগ্য হয়৷ 
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| মস্তিক্ের স্ফীতি ও প্রদাহ । 

কারণ-_ মা . 
, . সিং ভাঙ্গা হইতে, মাথার গুরুতর আঘাত জন্ত ও অন্ত কারণে মস্তিষের 
বিকার জন্সিতে পারে। 
লক্ষণ-_ | | 

পণুটির জড়তা হয়, চক্ষুর দৃষ্টি অস্বাভাবিক হয়, শ্বীস প্রশ্বাস খন হয়, নাড়ী 
পূর্ণ ও ধীর হইয়া আনে । সম্মুখে যাহাকেই দেখে তাহাকেই মারিতে চায়, 
লেজ উঠাইয়! মাথ। বাঁকাইয়! দৌড়িতে থাকে, সিং দিয়া ও পাদিয়া মাটি খোড়ে, 
ডাকিতে থাকে, অবশেষে ক্লান্ত হইয়া ধরাশায়ী হইয়া প্রাপত্যাগ করে। 

চিকিৎসা 
উত্তমরূপে পণুটিকে বাঁধিয়া মাথায় জল ঝাড়া বা জল টর দিয়া উহাকে ক্ছু 

পরিমাণ কম্তরি খাইতে দ্দিলে বা মকরধবজ কি স্বর্ণ সিন্দুর ( মানুষের ব্যবহার্ধ্য 
ওঁষধের ৬ ৭) পরিমাণ মধুর সহিত খল করিয়া খাইতে দিলে এই. রোগ 
আরোগ্য হইতে পারে। 

হোমিওপ্যাথিক চিকিওসা__ | 
.একোনাইট নেপ [* বেলেডোনা 14. ৮1১০ ফোঁট করিয়া পর্ধ্যায়ক্রমে ছুই 

ঘণ্টা অন্তর প্রযুজ্য । 
আর্ণিরা 7. ও জেলসিনাম [5 ্ ররূপভাবে দিলেও উপকার হয়। 

পয... 
 ছুর্বা খাম, মুক্ুরীর তৃষী দিদ্ধ ও বাঁশপাতা ভিন্ন অন্য খাস্ত দেওয়া এ 

নছে। 
এইরোগে ষত্তের সহিত উৎকৃষ্টরূপ চিকিৎস! না করিলে পশুটিকে রক্ষা 

করা কঠিন। নি 

পিঠে বা! কাধে ঘা বা দাদ। 
কারণ-- এ 

গোনাতির কাধে পিঠে ঘা হয়। উহার প্রকৃত কারণ যে, এ ঘার ভিতর 
পোকা জন্মে; উষ্ণ রক্ত পপ্তর গায় বিশেষতঃ যে সমস্ত ক্স প্রত্যঙ্গ পণ্ড স্বীয় জিত 
বার াটিতে পারে না. উ্ঁসমন্তস্থাথে থাকে | জিভ দিয়া চালে সকল কীটের 
ডিম পাকন্থলীতে প্রবেশ করে, তথায় কিছু দিবস থাকিয়া! মলের সঙ্গে স্ীবস্ত 
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অবস্থায় বাছির হয়। ডিমগুলি হরিদ্রা্ণ। গ্রীষ্ম প্রধান স্থানে বা ন্থাত্ 
গ্রীষ্মকালে এই কাট পণ্ডর গায় জন্মিয়া থাকে । উহারা চর্মের নীচে নিজেদের 
বাসস্থান নির্মাণ করিয়া চর্মুকে ছিদ্র ছিদ্র করিয়া ফেলে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যাইতে পারে যে, এক লক্ষ চরের মধ্যে ৬০০০" ষাট হাজার চর্মেই রোগ দেখা 
গিয়াছিল। 

সময় 

রী গ্রধানদেশে গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্মের দিনে রই পোকা উড়িয়া থাকে। 

চিকিতসা__ 
পীঠের বা কাধের ঘায় ছুই আঙ্গুলে টিপিয়৷ বরফ জল ঢুকাইয়। দিলে 

পোকা সহজে মরিয়া যায়, উহ্বারা শীত সহা করিতে পারে না। ফেনাইলের 
জল -বা কপূরের আরক দ্বারা পিচকারী দিলেও এঁ কীট ও কীটের ডিম নষ্ট 

হইয়া যাঁয়। গন্ধক বসিয়া দিলেও এ কীটের ডিম মরিয়! যায়। আলকাতরা, 
ক্রিয়োজ্যেট, ট্রেইন তৈল (6৪17 01] ) বা গন্ধকের মলম দিলেও 

উপকার হয়। 

নয দ্রব্যের সহিত লবণ ও প্রত্যহ এক কাচ্চা গন্ধক চূর্ণ পণ্ডকে খাইতে 
দিলেও প্র সকল কীট নষ্ট হয়। বিস্ুল ফাইড্ কারবন (1319101১106 ০ 

08/1১০।0) এর বটি এই রোগের পরীক্ষিত মহৌষধি। মাকুরিয়েম ফির 

অঙ্কুলিতে লইন়া ঘসিয়া দিলেও এ কাঁট নির্ঘল হয়। 
গবার্দির শরীরের যাবতীয় ঘা পু'ঠি মাছের তৈল লাগাইলে আরোগ্য হয়। 

ঁ তৈল দিলে ঘায়ে মাছি বসিতে পারেনা এবং সত্বর ঘা আরোগা হয়। গোয়াল 
লতার পাতা অথবা জব! ফুল বাটিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইলে ক্ষত আরোগ্য হয়। 
তুতিয়া তন্ম অর্ধ ছটাক,পাথর চূর্ণ /* এক ছটাক, তামাক পাতা! ভিজান জল /, 
সরিষার তৈল অর্ধ ছটাক কিঞ্চিৎ থয়ের একত্র করিয়া মলম প্রস্তুত করিয়া 
লাগাইলে ক্ষতস্থান আরোগ্য হয়। গাঁদা ফুলের পাঁতার রস নিমপাতা তিলের 
তৈলে ভাঙিদ্বা তৈল দিলে বা বোরাদিক অফেইমেট দিলে ঘা যোগ 

সহকারী উপায়. 
.. সাবান জল, নিমপাতা : সিন ৰা লাইন দি এ লিপি 

রাখা উচিত ৭. 8: | | 
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কাউর ক্ষত-_ 
গরুর কাঁধে এই ঘা হয়। কাকে ঠোকরাইয়! কিনা নিনিরিলি রসদ 

করিয়া এই ক্ষত বৃদ্ধি করে। 
১। উহাতে পু'ঠি মাছের তৈলের সহিত সোহাগার খৈ চূর্ণ মিশাইয়া 

লাগাইয়া দিলে কাঁউর ক্ষত আরোগ্য হয়। 
২। মতিহার তামাক পাতা ভিজান জল সিদ্ধ করিয়া ঘন হইলে উহাতে 

সরিষার তৈল মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে ক্ষত আরোগ্য হয়। 
৩। মতিহার তামাকের পাতা আগুনে সেকিয়া উহা! কালবর্ণ হইলে চুর্ণ 

করিয়া খ চূর্ণ /* এক ছটাঁক পরিমাণ লইয়! উহাতে মুদ্রাশঙ্খ অর্থ তোল, কপ্পুর 

।* চারি আন! একত্র করিয়া "কার জলে মিশ্রিত করিয়া উহাতে কিঞ্চিৎ 

সরিষার তৈল দিয়া মলম তৈয়ার করিয়া কাউর ক্ষতে লাগাইলে ক্ষত আরোগ্য 
হয়। 0. 

কাউর ক্ষতে নীল ব৷ আলকাত্র! লাগাইলেও ক্ষত আরোগ্য হয় । 
ক্ষতস্থানে পোকা বা মাঁছতে জন্মিলে নিয়লিখিত ওষধ দিতে হয়। 

১। সরিষার তৈল '** ৮৮৮০ 

তুতিয়া ভন্ম ... .* *৮ ই তোলা__ 

মতিহার তামাক পাতা .... ... ই ছটাক-_ 
একত্র মিশিত করিয়। উষ্ণ করিয়া! লইবে। তৈল গরম হইয়! তামাক পাত 

গুঁড়িয়া গেলে উহ! নামাইয়া ভাল করিয়া মিশাইয়া লই ক্ষতস্থানে লাগাইলে 
পোক। মরিয়া যাঁয়। 

২। নুবাজ তৈল লাঁগাইলে ক্ষতস্থানের পৌঁক। মরিয়! যায়. - 

.৩। আত! ফলের কচি পাতা কলি চুণের সহিত বাটিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইলে 
পোকা মরিয়! যার | পাটবীজ বাটিয়! ক্ষতস্থানে লাগাইলেও : ফল রশ | 

জিহ্বার ক্ষত। ১ 
অনেক সময় দেখা যায় গরুর : গজ কাতসগী নদ 

এবং জাবর কাঁটিতে কাসে, মধ্যে ২ অর্থ চর্ধিত ঘাস ফেলিয়া দেয়। জিহবা 
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টানিয়! বাহির করিয়া উলটাইয়! দেখিলে জিহ্বার নীচে গর্তের মত ঘা দেখিতে 
' পাওয়া যায় ও জিহ্বার স্থানে ২ কাটার মত হয়। তখন চিতল মাছের আইস 

পোড়াইয়া৷ তাহার ছাই ক্ষত স্থানে লাগাইয়। গরুর মুখ ৩।৪ ঘণ্টা কাল বান্ধিয়া 
রাখিতে হয় এবং গরুকে কয়েক দিন গরম জল খাওয়াইতে হয়। অশ্বথ গাছের 

ছাল ভতম্মও ক্ষত স্থানে লাগাইলে ক্ষত ভাল হয়। জিহ্ব টানিয়৷ বাহির করিয়া 
ক্ষত স্থান নিমপাতা সিদ্ধ জল দ্বারা ধৌত করিয়া! সরিষার তৈলের সহিত হুরিদ্রার 
চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইলেও আরোগ্য হয়। 

নাকের ঘা। 

এই ঘাকে পীনাস বলে। 

লক্ষণ-_ | 

এই রোগের প্রথম অবস্থায় নিশ্বাস জোরে ফেলে কিছুদিন পরে ঘড় ঘড় শব্ধ 

হয় ও নাসিকা হইতে রক্ত পু'ষ নির্গত হয়। 
ওঁষধ-_ | 

কেশুরের রস ."" /* এক ছটাক 

অশবমূত্র '** /ৎ এক ছটাক 

মেটে জিন্দুর ৮ ₹ তোলা 

একত্র করিয়া একটি শিশিতে ২ দিন রাখিয়৷ পর ক্ষত স্থানে লাগাইলে 

ক্ষত আরোগ্য হয়। 

ছানি রোগ। 
গরুর চক্ষুতে ছানি পড়িলে ঢোল পাতার রস অথবা তামাক পাতা৷ ভিজান 

জল অথব1 লবণ চক্ষে দিলে ছানি রোগ আরোগ্য হয়। একটি আন্তখলিস! 
মত্ম্ত ভাঁল করিয়া পুড়াইয়৷ ছাই করিয়া এ ছাই চক্ষে দিলে ছানি কাটিয়া! যায়। 

ঘু'ঁটা রোগ। 
এই রোগ বাছুরের অধিক হয়। শরীরের স্থানে স্থানে রোম উঠিয়া যায়, 

প্রথমে মুখ ও গলদেশের পরে সর্বাঙ্গের লোম উঠিয়া! যায় ও চাকা চাকা 
দাগ হয় উহা এক প্রকার দাউদ রোগ । কখন কথন এ সকল স্থান ফাটিয়া 

ঘা হয়। এই রোগ হইলে গ্রাম্য লোকেরা জুতার চামড়া ও শামুখ গরুর গলায় 
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বান্ধিয়া দেয় এবং পীড়িত স্থানে ঘুটের ছাইও মাথাই দের তাহাতেই 
আরোগ্য হয়। এ 

নিয়লিখিত ওষধ দুইটি এই রোগে অত্যন্ত উপফারী_ 
।. ৯। কেলী কদম্ব গাছের ছাল ও কাচা হরিদ্রা হকার জলে বাটিয়া 
 লাগাইলে রোগ আরোগ্য হয়। .. 

.. ২1 সোহাগার খৈ, গন্ধক, ও সরিষার তৈল একত্র করিয়া পীড়িত স্থানে 
লাগাইলে উপকার হয়। | | 

| শিং ভাঙ্গা! । 

কার 
অন্ত পশুর মহিত লড়াই করিয়া কি আঘাত লাগিয়া কি পড়িয়া গিয়া যন্ত্রণা 

পাইতে পারে। 

শিং ভাঙ্গা তিন প্রকার-_ 
(৯) ভিতরের হাড় তায়! গিয়া উপরের শিং পড়িয়া না গেলে, চাট দিয় 

শিংটি দূ করিয়া বাধিয়া দিয়া আর্ণিকার (হোমিওপ্যাথিক) জল দিয়া কিন্বা 
ফেনাইল দিয়! ভিজাইয়া রাখ! উচিত। 

শিং ভাঙ্গিয়া গেলে তাহাতে ঘু'টের ছাই চূর্ণ দিয়া ,বান্ধিয়া! দিবে। অথবা 
উহাতে মাছের তৈল দিবে । | 
(২) যদি শিং ভাঙিয়! পড়িয়া যায় নীচের হাড় বাহির হইয়া রক্তপাত হয় 
তবে ভগ্ন অংশ আর্ণিকার জলে তুল! ভিজাইয়া বা ফেনাইল জলে তুলা ০ 
ধী তুলার সঙ্গে কাপড় জড়াইয়! বাধিয়া দেওয়া কর্তব্য । 

(৩) যদি শিং ও হাড় উভয়ই ভাঙ্গিয়! যায় তবে খুব অধিক রক্তপাত সী 
পারে, উহ! হইতে মস্তিষ্ক প্রদাহিত ও স্ফীত হইতে পারে, । দীতে তে লাগিয়া 
যাইতে পারে ও গেংগ্রিণ চারা পারে। 

বযবস্থা-_ 

 ভস্থানে শিং এর গোড়া কাটিয়! ফেলা কর্তব্য। 
ওঁধধ-_ - | 
ছর্ধাঘাসের রস, মুছিলতের পাতা, আপাং মূলের রস, ্ গাদা ২ ভুলের | 

পাতার রস দিয়া রক্ত বন্ধ করা আবশ্যক | - 
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আইডোফরম দিয়া ঘ! বাঁধিয়া! দিবে |। । 
একোনাইট 15 বা! আর্ণিক! [9 ৬ ফৌটা পর্যায় ক্রমে ৪ ৪ অন্তর 

খাইতে দিলে উপকার দর্শিবে। 
ফুল । 

গাড়ী কিন্বা লাঙ্গল টানিয়া কাঁধ ফুলিলে শামুখের জল রা স্থানে মালিশ 
করিলে ভাল হয়। মেদ্দীপাতা বাটিয়া গরম করিয়! লাগাইলে ফুল সারিয়া 
যায়। দুগ্ধবতী গাভীর স্তন ফুলিলে মেদী পাত। বাটিয়া গরম করিয়৷ লাগাইয়া 

দিলে উপকার দর্শে। এততিন্ন অন্তান্ ফুলাস্থানে লৌহ পোড়াইয়া দাগ দিলে 
ভাল হয়। 

নাভী মূলের পীড়া-_ 
এই পীড়া হইতে বাছুর অনেক ঘন্ত্রণা পায়। অযত্বে বা অসতর্কভাবে নাভীর 

নাড়ী কাটিয়া ফেলিলে এই রোগ জন্িয়া বাছুরকে অনেক সময় বিশেষ 

কষ্ট দেয়। | 

দুর্বাঘাসের রস দিলে বা মুচ্ছিত (পাঠা) লতের রস বা গাঁদা পাতার রস 

দিলে রক্ত বন্ধ হয়। 
ঘ! হইলে ঘায়ের ওষধ দেওয়া কর্তৃব্য। 

পাঁয় ক্ষত-__ 

পায়ের ক্ষুরের ভিতর অনেক সময় কাঁটা, হাড়ের গুড়া, পাথরের কুচি, ইটের 
টুকর! ঢুকিয়া গোজাতি খোঁড়া হইয়া যায়। পায়ের গ্রন্থি ফুলিয়া উঠে। ক্ষত 
স্থানে পয জন্মিয়া পা অকর্মণ্য হইয়! যায় । 

_ এই অবস্থায়_ প্রথমতঃ পায়ের কাঁটা! ইত্যাদি যন্ত্রণাদারক দ্রব্যটি বাহির 
করিয়া, ক্ষত স্থান হইতে পুণ্য নির্গত করিয়া ফেলির! দিয়া, ক্ষতস্থানটি গরম 
জলে নিমপাতা! সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা বা সাবান দিয়! ফেনাইল জল দ্বারা ধুইয়া 
দেওয়া কর্তব্য । ময়দা বা ভূষীর পোণ্টিস দিয়া ভিতরের পু'য বাহির করিয়! 

ফেলিয়া, তৎপর তিলের তৈলে নিমপাতা ভাঁজিয়া এ তৈল দিলে, বা মুছিলতের 
পাঁতার রস ও তিল তৈল একত্র গরম করিয়া এ তৈল বা গাঁদা ফুলের পাতার 

রদ ও তিল তৈল একত্র গরম করির! ক্ষত স্থানে লাগাইলে বিশেষ উপকার হয়। 

৮ ফোটা সাইলেসিয়া 13 প্রয়োগেও যন্ত্রণা ঃ হ্। শীডিত, স্থানটি 

পরিষ্কার প্িচ্ছ রাখা কর্তব্য। 
রি 
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তের শা ব(টনারেন বা টি রোম দত: . 
: রাতের গৌঁড়ায় শোধ হয়, ফাতি কড় কড় করে, রীতি, আহার করিতে 
পারে না। জল চুষি খায় এমন কি জল থাইতে চায় না! 

চিকিতসা-_ 
দাতের গোড়ায় স্ফীত স্থানে লোহা! পোড়াইয়া দাগ দিবে এবং ং ্ীত স্থানে 

পেপের কস দিলেও স্ফীত স্থান হইতে পু'জ রক্ত বাহির “হইয়৷ গোটি আরাম 
বোধ করিবে। চুণ, তামাক পাতা, সরিয়ার তৈল একত্র মর্দন করিয়া উহা 
দাতের গোড়ায় লাগাইয়! তৃল1 দিয়! বীধিয়া দিবে, তাহা! হইলে সত্বর তের 
গোড়ার ফুলা কমিয়া পশুটি আরোগ্য হইবে। 

ফিটকারীর জল দ্বারা দাঁতের গোঁড়া ধুইয়া দারারা এ লোসন 
লাগাইলে দাতের গোড়ার ঘা! সম্বন্ধীয় যাবতীয় রোগ আরোগ্য হয়। 

সহকারী উপায়__ 
_ সরিষার তৈলে তৃল! ভিজাইয়া দাতের গোড়ায় দিয়া, তশ্ত কী দ্বারা দাত 
গুলিতে আস্তে আস্তে আঘাত করিলে দত্ত মূল দৃঢ় হয়। 

_. দৃস্তমূলে ঘা হইলে বা দাত পচিয়া গেলে তাহা! সমূলে উৎপাটন করিলে 
উপকার হয়। 

স্ফোটক | 

ফোড়া বা ফুট । . 

: বদি গোর শরীরের কোন স্থানে ফোড়া টি হয়, তবে একটি কেট্লীতে 

নিমপাতা সিদ্ধ করিয়া এ গরম জলের বাসপ প্রতাহ খাবার লাগাইলে বিশেষ 
উপকার হয়। | 

- সজিনার ছালের প্রলেপ ও উহার কথ দ্বারা ধৌত করিলে ফোড়ার উপশম 
হর ॥ গোধুম সিদ্ধ করিয়! ত্দারা প্রলেপ দিলে উপশম হয়। 

... সজিনার মূলের ছাঁলের ক্াথে হিং ও সৈদ্ধব লবণ প্রক্ষেপ দয়া পাঁন ক্রাইনে 
কার উপকার হয়। | 
১. বেলেডোনু, দিয়া তাহার, উপর পোস্টিস দিলেও ফোড়া প্রা উঠ | 
ভিতরে পু হইলে ফোঁড়া কাটিয়া দেওয়া উচিত । তারপর নিমগা, | সিদ্ধ 

ম 



€৩১৫], 

জলে ধুইয়া পরিফার কয়া 'আইডোফরম দিয়া বাধিয়া দিলে স সত্ব রআরৌগা ছয়। 
_বেলেডোন! 1১ ফোঁটা পরাতে ও বৈকালে খাইতে দেওয়! কর্তৃব্য | : .... 

অগ্নিদগ্ধ চিকিৎসা । 

এতদ্দেশে সর্বত্র গোয়াল ঘরে ধুম দিয়া মশ! তাড়ানের প্রথণ গ্রচলিত 

আছে। এ ধুমের আগুনে অনেক গো! ও বসের রি আগুন লাগিয়! দগ্ধ 
হইতে দেখা যায়। 

অগ্িদপ্ধ স্থানে টাটকা গোবর লাগাইয়া দিলে যন্ত্রণা নিবারণ হয়। নারিকেল 
বাঁ তিলের কি সরিষার তৈল দিলেও উপকার হয়। হাঁসের ডিমের হরিদ্রাভাগ 

(কুন্থুমটি) দণ্ঠু স্থানে দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। কাটানটের গাছ বাটিয় 
লাগাইলেও যন্ত্রণার উপশম হয়। 

নারিকেলতৈল ও চুণ একত্র ফেনাইয়া দগ্ধস্থানে লাগাইলে জাল! নিবারণ 
হয়। " | | 

_ তিলভন্ম, যবভন্ম একত্র করিয়! লাগাইলে জাল! নিবারণ হয়। তিলতৈলের 
সহিত যবভম্ম মিশ্রিত প্রলেপ দিলে জালা দূর হয়। 

অগ্রিদদ্ধ স্থানে মধু মাথাইয়! দিয়! তাহার উপরিভাগে যবের গুড়া দিলে জালা 
নিবৃত্তি হয়। গোলআলু বাটিয়া লাগাইয়া দিলে তাহাতে জালা দূর ও ক্ষত 
আরোগ্য হয়। 

মহিষ-নবনীত ও ছুগ্ধের সহিত তিল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও জাল! দূর 
হয়। 

' জনপিগ্ননীর জট! অথবা গৃহের জীর্ণ তৃণ চরণ দগবস্থানে লাগাইলে বিশেষ 
উপশম হয়। 
কোন পণ্ডর লোষ, খুর, শৃঙ্গ, অস্থি দগ্ধ করিয়। সেই জ্বর সহিত তৈল 

মিশ্রিত করিয়া! গ্রলেপ দিলে ক্ষতস্থানে পুনর্বার লোমোৎপত্তি হয়। 

চর্মরোগ, চুলকানি, খোষ। 
কও এ 

ইহা তিন প্রকার। রোম পড়িয় যায়, চর্শের ভিতরে পোকা জন্বিয়া 

থাকে। পরিষার পরিচ্ছরতার অভাবে এই রোগ জস্িয়া থাকে :. 
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একছটাক লবণ ও একছটাক গন্ধকচূর্ণ গং খাদ্যের সহিত কিছু দেওয়া 
উচিত। 

ওষধ-_ 

নারিকেলতৈল /০ একছটাক 

টার্পিনতৈল ০ একছটাঁক 

কপূর ২১০ আধছটাক 
গন্ধকটূরণ  /* একছটাক 
ফেনাইল ₹৫ এককীচ্চা 

মিশাইয়। পীড়িত স্থানে লাগাইলে আরোগ্য হয়। 

সল্ফার 15 প্রাতে ও বৈকাঁলে ৮ ফোঁটা খাইতে দিলে পণ্ড আরোগ্য হয়। 

সতর্কতা__ 
একটি গীড়িত পশুকে অন্ত গীড়িত পশুর নিকট রাখিবে মা, বা একটির 

গায়ের কাপড় অন্টির গায় দিবে না। ইহা অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাধি । 

জোঁকধরা-_ 

অনেক সময় জোক গোদিগকে অত্যন্ত উৎপাত করে। কখনও ব| গোর 

নাকে গুহদারে প্রশ্াবদ্ারে প্রবেশ করিয়া রক্তপাত ঘটায়। উহাদ্দিগকে চিমটা 
দ্বারা বাহির করিয়া আনিয়া চুণ বা তামাকপাতা অথবা উভয় একত্র করিয়া 
লাগাইয়া দিলে রক্ত বন্ধ হয় ও জোক তামাক পাতার গন্ধে দূর হইয়! যায়। 
রোমন্থন বন্ধ করাঁ_ 

ষদি পণ্ড জাবরকাট। বন্ধ করে তবে শী কোন ব্যারাম হইবে বলিয়। আশঙ্কা 
হয়। কি ব্যারাম হয় তাহা হুম্রূপে অনুসন্ধান করা উচিত; কারণ উহা 
ব্যারাম নহে ব্যারামের লক্ষণ। যাহা হউক কোন ব্যারাম লক্ষ্য না হইলে 
প্রাতে ও বৈকানে আদা, শুঁঠ ও কিছু লবণ এবং কিছু গন্ধকর্ণ- খাইতে দিলে 
বা প্রত্যহ ছুইবার একোনাইট [5 ৮ফোটা! খাইতে দিলে বা জোয়ান গোলমরিচ 

র্ণ ও লবণ থাইতে দিলে উপকার দর্শাইয়৷ থাকে । ৰ | 
আঘাত লাগ! বা ক্ষত হওয়া 

টা আঘাত লাগা | 

'অল্গ আবাতে গোবর গুলিয়া গরম করিয়! লাগাইলে উপকার মর্শে। জি 

5 
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আঘাত লাঁগিলে নিশাঁদল ও মোর! সমভাগে জলে গুণিয়া জলপটা দিলে বেদন। 

নষ্ট হয়। কোন স্থানের হাড় মচকিয়! সরিয়া গেলে তাহা যথাষথ স্থানে আনিয়া 

বসাইয়া দিবে । এবং তৎপর চুণ, হলুদ, রশুন, আদ, তেঁতুল ও সোরা একক্র 
বাটিয়! গরম করতঃ প্রলেপ দ্দিবে, প্রলেপের উপর আকন্দপাতা৷ আগুনে সেকিয়া 

আঘাত প্রাপ্ত স্থানে লাগাইস্জ। ভালরূপে বান্ধিগ্। দিবে। বদি চামড়া কাটিয়া রক্ত 

বাহির হয় তবে বাঁবলার আটার প্রলেপ দিয়! জলপটা দিবে। | 

যদি রক্ত বন্ধ ন! হয় তবে আমড়া পাত বাটিয়া বাঁন্ধিরা দিবে, অথবা! শিয়াল- 
ৃত্রীর পাতার রম দিয়া পরে এ পাতা নেকড়া দ্বার! বান্ধির দিবে। 

জথমী স্থানে অশ্বথবৃক্ষের মূলের ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া ফোমেপ্ট করিলে 

উপকার দর্শে। | | 

আন্লিক। [১৮ ফোটা প্রাতে খাইতে দিয়া, আনিকা লোসন দিয়! আঘাত 
বা ক্ষতস্থান ধোওয়াইয়া দিলে আরোগ্য হইবে। | 

বিশেষ সতর্কতা নেওয়া উচিত যে ক্ষতস্থানে মাছি বসিয়া তাহাতে ডিম 
তুলিতে না পারে। ক্ষতস্থানে আনিকা লোঁদন কি ফেনাইল বা আলকাতরা 
দিলে মাছি পড়িতে পারে ন!। | 

মচকান-_-910181]) 

পা, পার হাটু, কি অন্ত কোন গ্রস্থিতে ষদি মোচড় লাগে তবে তৎক্ষণাৎ 
শ্পিণ্ট ও ব্যাণ্ডেজ করিয়া দেওয়া উচিত, এবং এ স্থানে আর্ণিকা লোসন দিয়া 

ভিজাইয়! রাখিয়! অর্ণিক। ৬ ফোটা করিয়! দিনে ৪ বার খাইতে দেওয়া উচিত |... 
মচ্কান স্থান সহজ হইলে চুণ ও হলুঘ গরম করিয়া লাগাইয়া দিয়া স্থানটি 

ভেরগ1 পাতা বা আকন্দ পাতা! পুরাতন স্বৃত সংযোগে গরম করিয়। সেক দিলে 

বিশেষ উপকার হয় । কট 

বরুণ পাতা বা হাড় জোড়া কাটিয়া পীড়িত স্থান্রে দিলে সহজে উপকার ₹ হ্__ ৃ 
গোবর সিদ্ধ করিয়া! গরম গরম লাগাইয়া! দিলে বা গোবর সিদ্ধ. জলের গরম 

ধঁয়। দিলে বিশেষ উপকার হয়। 

অস্থির সন্ধিচ্যু তি (ভিস্লকেসন্) 10191009001 

প্রথমত: চ্যুত অস্থি সংযোগ স্থলে লাগাইয়া দিতে চেষ্টা করা উচিত, তাহাতে 
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কতা না লে হক ভার ডাকহিয়া সন্ধি সংযোগ করাইয়া দেওয়া উচিত।.. 
ডাক্তার পাওয়া না গেলে মচ.কানের মত চিকিৎসা করান উচিত। নী 

উভয় বিপদেই পণ্ুটিকে স্থির করিয়া রাখিয়া দেওয়া উচিত।, 

গে! কে জলে সীতার দেওয়াইলে মচকান ও সন্ধি চ্যুতি আরোগ্য হয়। : : 

বিষতক্ষণ 

উদ্ভিদ জাত। হঠাৎ খান্ের সঙ্গে খাইতে সি এবং কেহ ই্ছা করিয়া টা 
ভাবেও খাওয়াইতে পারে। 

লক্ষণ-__ 

পণ্ড হঠাৎ পীড়িত হয় ও কাপিতে থাকে, পেটে অত্যন্ত বেদনা হয়। শিং 
দিয়া ও পাছ। পা দিয়া পেটে গুতা মারে। বার বার পাঁজরের দিকে তাকায়, 

সুখ দিয়! ফেণ! ভাঙ্গে, জলের জন্ত ছট্ ফট করিতে থাকে । ধনুষটঙ্কারের লক্ষণ 
দ্বখা যায়। অনবরত বাহে যায় রক্ত নির্গত হয়, পণ্ডটি ছুই হইতে চারি ঘণ্টার 
মধ্যে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। মি 
চিকিৎসা-_ 

'বিরেচক * ওষধ দ্বারায় দাস্ত করাইয়া বিষ বাহির করিয়া ফেলিলে কিবা 

বমি: করাইয়া ফেলিয়৷ দিলে বিষপ্রয়োগ হইতে রক্ষ! পাইতে পারে। | 
এক সের তিসির তৈল বা জলপাইর তৈল ঘণ্টায় ঘণ্টায় পণুর গলায় 

মনির খাওয়াইয়! দিলে উপকার হয়। 

অল্প কলাই সিদ্ধ করিয়া ভূষির জাবের সহিত খাইতে দেওয়া সঙ্গত। 
অন্ত ঘাস কি শুফ খড় ইত্যাদি কঠিন দ্রব্য ২দিন পর্য্স্ত খাইতে দেয়! কর্তবা টা 

% বিরেচক ওধধ-_ পি ঠিকই উড, 
(নং) এ টিভি বক 

অঙ্গ মলের 
রতি রাতে 
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মসিনার তৈল--/। পোওয়া এ 
গন্ধক চূর্ণ--/৮ আধপোওয়া 

অন্ন মও---/॥ সের 

একত্র মিশ্রিত করিয়। সেবন করহিয় দিবে। |. 

(৩নং) সর্বজয়ার শিকড় এক ছটাক থেতো করিয়া 
অন্ন মণ্ডের সহিত সিদ্ধ কাঁরিয়৷ লইবে তৎপর 

উ থাকিতে থাকিতে সেবন করাইবে। 
বিশেষ দ্রষ্টব্য 

যতক্ষণ পেটে বেদনা থাকে বা পেট নামা বন্ধ ন! হয় ততক্ষণ গোকে জল- 

খাইতে দ্রিবেনা, অত্যন্ত পিপাস! হইলে তিসির মাড় বা কলাই সিদ্ধ করিয়া তাহার 

সঙ্গে ভূষির মাড় দিবে । ২ দিন পর কচি ঘাস খাইতে দিবে। 
' অনেক সময় দেশী চামার গণ ও গোচম্ ব্যবসায়ী গণ নির্দিষ্ট সময়' মধ্যে 
নির্দিই সংখ্যক চর্শ্সংগ্রহ করিয়া দিতে দাদন লইয়া! চামারগণের সাহায্যে অন্ত 

জাতীয় ব্যক্তিরাও গে! জাতিকে নানা উপায়ে বিষভক্ষণ করাইয়া থাকে বা গো 
শরীরে বিষ প্রবিষ্ট করাইয়! দেয়। মৃত্যুর পর চম্ সংগ্রহ করে। কারণ এদেশে 

গো স্বামিগণ গে! চন বিক্রয় করেনা, মৃত গে! ভাগাড়ে ফেলিয়! দেয়, চাদারগ্ণ রী 
চিিওগারী বিক্রয় করে। 

সর্পাধাত 
সাপে মংশন করিলে বিষ খাওয়ানের অনেক লক্ষণ প্রকাশ হয়। নিশ্বাস 

প্রশ্থাস শীতল হয়। পায়ের শির! ফুলিয়! উঠে, গায়ে হাত দিলে 'অনেক রোম 
উঠিয়া যায়। 

একটি কলমি গালের রি গর গুজে হজ রা পার গাগা ইল 

ভাল হয়। 

আমড়ার ছাল ৪1৫ তোল! খাওয়াইলে ও ( রপা ) পাতার রস. নাকে রিলে 

বিষ নষ্ট হয়। এ রস নাকে দিলে গরু হাচিতে থাকে উহাতে অনেক উপকার 

হয়। যে ১. ক 
| ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুরে দংশন | 

.. ক্ষিপ্ত শৃাল ও কুকুরে দংশন কিন্বা আচড়াইলে বিষ পঞ্র শরীরস্থ হয়। 
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তখন গরু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকায় ও অত্যন্ত চঞ্চল হয়। এই রোগে জল 

দেখিয়া ভয়পাুলে চিকিৎসা! করা বৃথা । ইহার পুর্কেই চিকিৎসকরা উচিত । 

নিন্ম লিখিত ওষধ ব্যবহার করিবে । 

ফটকিরি--২ তোল৷ 

ঘন ঘনে শিকড় চূর্ণ %* পোওয়া 

গরম জল-_/। একপোওয়া 
একত্র করিয়া আরোগ্য কাল পর্য্যস্ত পুনঃ পুনঃ খাওয়াইবে। 

বৈদ্যরাজ গাছের ছাঁলের রস %, আদার রস *, সাচীচিনি %, একত্র করিয়া 

তিন বার খাইতে দিলে গোরু পুনঃ পুনঃ বমিকরে ও গো সহজে আরোগ্য হয়। 
ধুতুরা৷ পাতার রস /* এক ছটাক চিনির সহ তিন দিন খাওয়াইলে রী বিষ 

নষ্ট হয়। 

মেষের লোঁম কলায় ভরিয়া সাঁত দিন খাওয়ালে শৃগাল কুকুরের বিষ নষ্ট 

হয়। 
ংশনের অব্যবহিত পরে দষ্টস্থানে ভিনিগার ও জলদিয়া ধুইয়া দিয়! শুকাইয়া 

পুনরায় এ স্থানে কিছু সিউরিএটিক এসিড কয়েক ফোটা দিলে বিষ নষ্ট হয়। 
মাদার টিংচার বেলেডোনা ৮ ফোট৷ প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে সেবনীয়। 

সহকারী উপায়__ 

গোঁকে কতিপয় দিবস দ্বৃত খাওয়াইলে এ বিষ নষ্ট হয়। 

সতর্কতা-_ 
ক্ষিপ্ত শ্গাল কুকুরে দষ্ট গাভীর ছুপ্ধ পান কর উচিত নহে ।. 

এটুলী বিনাশক ওঁষধ। 2০ 
গোরুর শরীরে উকুণ কিনব এটুলী হইলে তাহা বাছিয়! ফেলিলেই হয়; 

গোরুকে. ফেনাইল দ্বারা ধৌত করিয়া! ব্রাস দ্বারা আঁচড়াইয়া দিলেই এটুলী 
নষ্ট হইয়া যায়। নিম্ন লিখিত ওবধটি ব্যবহার করিলেও উপকার দর্শিবে। 

সরিষার তৈল 8 2 পোওয়া 
.. শ্রষ্ধক. ২. " . 5২. তোলা 
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টাপিণ ১ তোলা 
কপ্পুর 

১ তোলা 

একত্র করিয়া! মিশাইয় সূর্য্য পর করিয়া তুলীদ্বারা লাগাইবে.। . 

ঘুরঘুরে পোক। দংশন চিকিৎসা । 
লক্ষণ-.. | 

এই পোকায় দংশন করিলে পণ্টি লাহুল তুলিয়৷ জড়সড় হই! থাকে, সর্ব 
গাত্রে কাট! কাটার মত হয়। মুখ হইতে লাল পড়েও ঘন ঘন কৌথ দেয়। 

ওধধ-_ 

পাথর কুচি পাতা ৭টা 

সরিষার তৈল /* ছটাঁক 

চিটে গুড় ₹১০ আধ ছটাক 

যোয়ান ১ তোলা 

এই দ্রব্যগুলি একত্রে বাটিয়! সেবন করাইবে। 

সর্প খোলস ভক্ষণ । 

সর্গথোলস ভক্ষণ করিলে গাত্রে চাক! চাক! দাঁগ হয়, গাত্র ফুলিয়া উঠে ও 

লোম উঠিয়া যায় । 

ওষধ-_ 
এককাচ্চা বেগুনের শিকড় আড়াইটা মরিচসহ বাটিয়া দধিসহ সেবন 

করাইবে। 

| বোড়া পোক। ভক্ষণ চিকিৎস। ৷ 

এই পোকা ঘাসে থাকে । এই পোকা ভক্ষণ করিলে কর্ণমূল ও গলা ফুলিয়! 

উঠে নড়ন চড়ন বন্ধ হয়, মুখ হইতে লাল পড়ে । | 

ওধধ-_ 
কর্ণঘয় সামান্য রকম কাটিয়! দিয়া রক্ত বহির্গত করিবে। 

চক্ষে জল পড়া-_ 

ফিটকারী জল দিয়া চক্ষু ধুইয়াদিলে চক্ষের জলপড়া আরোগা হয়। 'এক' 
ভাগ ফিটকারীতে ১* ভাগ জল দিয়া ফিটকারীর জল তৈয়ার. করিতে.হুসব। 

৪৯ | রা 



(৩২২) 

চক্ষুফুলা |. 

অত্যন্ত ঠাণ্ডায় বা গরমে অথবা কোনরূপ আঘাত লাগিয়া এবং কোঁন 
পোকায় দংশন করিলে এই রোগ হইতে পারে। 

লক্ষণ ৃ | 

| চক্ষুদিয়া জলপড়ে, চক্ষুর পাঁত! ফুলিয়া উঠে, আলোক সহ করিতে পারেনা । 

ব্যবস্থা. 

চক্ষু পরিষ্কার করিয়া ফিটকারীর জলে ধৌত করিয় হলুদ মাথান কাপড় 

বাধিয়া চক্ষু ঢাকিয়া দেওয়া কর্তব্য 

ওধধ-_-. 

একোনাইট [১0৮ ফৌটা বেলাডোন। [১0৮ ফোঁটা প্রাতে ও বৈকালে 

ব্যবহার্য । 

কোষ্ট বন্ধ । 

, গোজাতির কোষ্ট বন্ধ হইতে বিশেষ গুরুতর পীড়া জন্মিতে পারে । 

কারণ-- 
_ শুকনা, কঠিন দৃষ্পাঁচা দ্রবা তোজনে এ পীড়া জন্মিয়। থাকে । 

চিকিতসা 

_. কে্টার অয়েল দ্বারা বা মসিনার তৈল দ্বারা জোলাপ দিয়া লইয়া বা আধ 

পোওয়া ইন্সফটু সণ্ট এক পোঁওয়া জলের সহিত দুইবার খাইতে দিয়া 

গরম তাঁতের মাড় বা ভাতের মাড় /১ সের গরম জল খাইতে রি জোলাপ 

ওয়া বর্তব্য। 

.. জোলাপ হইলে কচি দুর্বা,ঘাদ কি অন্ত লঘুপাক দ্রব্য বারি দেওয়া 
বিধের। | | 

. জ্রিমিরোথ।  - 

সকার, াছবের বৈতিম শ্রেণীর, কিমি হয় গোতেও এ তিন লী 

. জি দেখায়ায। | 
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ছোট সাদা ক্রিমি, গোল কেচোর টায় ক্রিমি, এবং ফিতার স্তায় -ক্রিমি:: 
সাদ! ছোট ক্রিমির বাদস্থান গুহ দ্বারের নিকটবর্তী স্থানে । অন্য ছুইটি পরেটের' 
ভিতর থাকে । 8 

কারণ-__ 

পচা খাদ্য আহার, কল! ইত্যাদি অধিক পরিমাণ খাওয়া, পচা জল পান 

কর! ও সংক্রামণ জন্য এই রোগ হইয়। থাকে । 

লক্ষণ-__ এ 

পশুরীঁতি কড়মড় করে, কানে, মাটি খায়, আহারে অরুচি জন্মে, পেটের 

অন্নথ হয়, কাগ ছুটি ভাঙ্গিয়া পড়ে, পেটে ব্যথ! হয়, সাদা সাদা .আমের, . 

হ্যায় বাহে হয়। ক্রিমি বাহোর সঙ্গে বা কাসিলে মুখ দিয়া বাহির হয়। 

চিকিৎসা-_ ৃ 

সাদা ছোট ক্রিমি দেখা গেলে লবণের জলে গুহাদ্ধারে পিচকারী দিলৈ সাদা 

ছোট ক্রিমি মরিয়! বাহির হইয়া! যায়। 
পলাশ বীজ বাটিয়া ঘোলের সহিত খাওয়াইলে ক্রিমি নষ্ট হইয়া যায়. 

খেজুর পাতার ক্কাথ বাসি করিয়া পরদিন মধুর সহিত খাওয়াইলে ক্রিমি নষ্ট 
হইয়া যায়। পু 

তিত লাউবীজ ১ ছটাক ঘোলের সহিত বাটিয়া খাওয়াইলে ক্রিমি নিম 
হয়। বিঙ্ষার বীজ ১০টি, ঘোল দিয়া বাটিয়া খাওয়াইলে ভ্িমি বাহির ' হইয়া 
যায়। সম পরিমাণ বিড়ঙ্গ, পলাসবীজ, নিমবীজ, তুলসী পত্র ভগ্ন, কার 
রসে মর্দান করিয়া খাওয়াইলে ক্রিমি জীল নির্মূল হয়। 

স্পিরিট অব টার্পেপ্টাইন ২ ছইড্রাম 

স্পিরিট অব কেন্ফার ৪ ফোটা 

কেষ্টর অয়েল ৩ আউন্স 

ফেনাইল .. ই্বাম 
গন্ধক ; আউন্দ 

 শ্রকত্র উত্তমরূপে মিসাইয়! থাওয়াইয়া দিবে। ইহা বাছুরের জন্য অর্দ মাত্রা | 

ধ্যবস্থা ৷ টাচাগাগাাদিিরাডা রর টা: 

দওয়া কর্তব্য, তাহী হইলে পেটের মৃত ক্রি বাহির হইয়া যাইবে... 
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হোঁমিওপ্যাথিক-_ 
সিন| ২* ডাইলিউলন এবং.সালফর ৩০ ডাইবিউদন ৮ রি করিয়া এক 

সপ্তাহ প্রাতে ও বৈকালে খাওয়াইলে ক্রিমি দূর হয় । 

সহকারী উপায়. | 

পণ্ড ও পগুগৃহ পরিষ্কার রাঁথ! এবং যে সমস্ত কারণে রোগের উৎপত্তি হয় 

পরী সকল কারণ দূর করা" কর্তব্য । 

পেট ভার। 
অতি সাধারণ ব্যারাম, অপাক হইতে হইয়া থাকে । এই ব্যারামের প্রথম 

অবস্থায় চিকিৎস! না হইলে পরে পেটের গীড়া জন্মিতে পারে। 

কাঁচা হরিদ্রা /* একছটাক যোয়ান /* 
ইক্ষু গুড় %* পোওয়া সৈম্বব € বাচ্চা 

একত্র মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে সহজেই এইরোগ সারিয়া যাইতে পারে। 

পেট কামড়ানি। 
লক্ষণ--.. 

গোঁক্চটি যাতনায় অস্থির হয়। কখন কথন শুইয়া পড়ে তৎক্ষণাৎ ধাড়াইয়া 
-উঠে। কখন কখন বা গুইয় পড়ে উঠিয়া! যাইবার ক্ষমতা থাকেনা, পা ছুড়িয়া 

ফেলে, ছটফট করে। চক্ষে জল পড়িতে থাকে বোধ হয় যেন গোটি যন্ত্রণায় 
কাঁদিতেছে। 

ওষধ-. 
১। চক্ষে আমরুলের পাতার রম দিলে উপকার হয়। 

ইক্ষু গুড় /*  ছটাক-_ 
কদম পাতার রস %০ পোঁওয়া-- 

একত করিয়া খাওয়াইলে পেট কামড়ানি ভার হয়। কোষ্ঠ খোলাসার ভ্ঠ 
ভাবের জল /১ সের উষ্ণ করিয়া সেবন করাইবে। 

২। বৈচিগ্নাছের শিকড়ের ছাল দাও 
সোমরাজ (সামরজি ). _*তোলা-. 

' ইঞধব (কুরচি গাছের বীচ) ২ তোলা. ... 

একতর বাটিযা ৩ বার খাঁওয়াইবে। 
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, ৩। ক্রিমিবশতঃ পেট কামড়ানি হইলে-_ 

বিড়ঙ্গ ৪ তোল! কচি খেঙ্ুর পাতার রূমে বাটিরা সেবন করাইবে। 
£। অজীর্দবশতঃ পেট কামড়ানি হইলে-_ 

যোক্ান ৪ তোলা-্ 

চিনি ৪ তোলা-_ 

সৈম্ধব লবণ ৪ তোলা 

বিট লবণ ২ তোলা-- 

একত্রে পাতি লেবুর রসে মাড়িয়া সেবন করাইবে । 

ইমুরোগীয় চিকিৎসাপ্রণাঁলী মতে সমস্ত সংক্রামক রোগেই.এ সকল রোগের 
বীজ দ্বারা টিক দেওয়! হইয়। থাকে তাহাতে এ নকল রোগ পণ্ড শরীরে জন্মিতে 

পারে না। | 

সমাপ্ত। 





পরিশিষ$। 

অগ্নি পুরাণ । 

( ২৯২ মং আর ) 

গোগণের মহাত্বা কীর্তিত হইল, এক্ষণে তাহাদের চিকিৎসা শ্রবণ 

কর। ধেনুগণের শুঙ্গরোগে শৃঙ্গরের বলা ও মাংস, কন্কে সিদ্ধ সমাক্ষিক 

তৈল সৈন্ধব যোগে প্রদান করিবে। সর্ববিধ কর্ণশুল রোগে, মঞ্রিষ্ঠা 
হিন্থু ও সৈদ্ধব সহ সিদ্ধ তৈল রসোন (রম্থন) যোগে দান করিবে। 

বিন্বমূল, অপামার্গ, ধাতকী ও কুটজ এই সকল দ্রব্য বাঁটিয়া দত্তমূলে 
দিলে দস্তশুল নিবারিত হয়। দস্তশুলহারক দ্রব্য সকল ত্বৃত যোগে পাক 

করিলে তাহাই মুখ রোগ হারক ওষধ হয়। জিহ্বারোগে সৈম্ধব লবণ প্রশন্ত। 

গল গ্রহ রোগে শৃঙ্গবের, উভর় প্রকার হরিদ্রা ও ভ্রিফলা হিতকর হয়। হ্ৃতশুল,. 
বস্তিশূল, বাত ও ক্ষয়রোগে, গোগণকে দ্বতমিশ্র ত্রিফলা দান প্রশস্ত । অতিসারে 

উভয় প্রকার হরিদ্রা ও পাঠা প্রদান করাইবে । সর্ববিধ কোষ্ঠরোগে, সকল রকম 

উদর রোগে এবং শ্বাস ও কাস রোগে শৃঙগবের ও ভাগী দানে রোগ বিনষ্ট 

করে। ভগ্রস্থান সংমিলনের নিমিত্ত লবণযুক্ত প্রিয়স্ুধান কর্তব্য । তৈল, 

_ বাতরোগে একত্র যোগে পক্ক মধু ও যষ্টি, কফরোগে মধু সহিত ত্রিকুট ও রক্ত" 
জাতরোগে, পুষ্টক সহিত রজঃ প্রদান কর্তৃব্য। ভগ্রক্ষত রোগে, তৈল, ত্বৃত ও 

হরিতাল দিবে | মাষ, তিল, গোধুম, পশুক্ষীর ও ঘ্বত এই সকলের পিণ্ী করিয়া 
লবণ যোগে দান করিলে তাহা বৎসগণের পুষ্টিকারক হয়। বিষাণী ৪ ) 
বলপ্রছা এবং ধূপক গ্রহবিদাশের নিমিত্ত প্রশস্ত । 

দেবদাঁক, বচা, মাংসী, গুগৃগুলু, হিন্ু, সর্ধপ, এই সকলের ধু গ্রহাদি দোষ- 
নাশক ও গোগণের হিতকর। এই ধৃপ দ্বারা প্রধৃপিত করিয়া ঘণ্টা দাঁন করিলে : 

_ অস্থগন্ধ ও শুক্লতিল খাওয়াইলে গাভীগণ ক্ষীরবতী হয়। নিরস্তর গৃছে বীধিয়া 

_ বাখিলে যে বৃষ মত্ত হয্। পিণাক তাহার পরম রসায়ন) 



| যা 

হৃহহহিতা | 

একবষ্টিতম অধ্যায় । 
গো লক্ষণ। 

পরাশর মুনি বৃহদ্রথকে যে গো লক্ষণ বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে সেই সকল 

গুভলক্ষণ সংক্ষেপ করিয়া এবং আগম হইতে সংগ্রহ করতঃ আমি ইহ! বলি- 

তেছি। মলযুক্ত কোন বিশিষ্ট রূক্ষ চক্ষুঃ ও মুষিক সদৃশ নেত্র-সম্পন্ন গো! সমুহ 
শুভগ্রদ নহে ৷ গাভীর নাসিকা বিস্তৃত, শৃঙ্গ প্রচলনশীল, বর্ণ-খর সদৃশ, দেহ 

করটাতুল্য হইলে অগ্ভপ্রদ। যে গাভীর দশ-সপ্ত বা চতুঃসংখ্যক দত্ত, মুণ্ড 
এবং মুখ লম্বমান, পৃষ্ঠ বিনত, গরীব! হুস্ব ও স্থল, গতি মধ্য প্রক্কতি এবং খুর 

দারিত হয় তাহা অগ্ুত। বে গাভী কৃষ্ণপীতমিশ্রবর্ণযুক্ত জিহ্বা-বিশিষ্ট, অতি 

সুক্স বা অতি স্থুল ওলফ্-সমন্থিত, বৃহৎ ককুদ্ বিশিষ্ট কৃশদেহ, হীনাঙ্গ বা 
অধিকাঙ্গ বিশিষ্ট তাহ! ইষ্টকর নহে । ১০৪। 

এইরূপ লক্ষণীক্রান্ত বৃষও অশ্তত। আর যে বৃষভের মুক্স্থুল এবং অতিলম্ব, 

ক্রোড় দেশ শিরাবিস্তৃত, গগুদেশ স্থুল শিরাঁব্যাপ্ড এবং যে বৃষ ত্রিস্থানে মেহন 
করে, সেই বুষও শুভকর নহে। মার্জারের স্তায় চক্ষুঃসম্পন্ন কপিলবর্ণ গো 

করটনামাঁ, ইহা অণুভ প্রদ; কিন্ত ব্রাহ্মণের ই্কর | ওষ্ঠ, তালু ও জিহ্বা রুষ্ণবর্ণ 

হইলে এবং সেই গো শ্বাসশীল হইলে যৃথ নাশক হয়। যাহার বিষ্টা, মণি ও শৃঙ্গ, 

উদ্দর শ্বেতবর্ণ এবং সমন্ত শরীরের বর্ণ কৃষ্ণসার মৃগের স্ায়, সেই বৃষভ গৃহজাত 

হইলেও, তাহাকে ত্যাগ করা কর্তব্য; কারণ সেই বৃষভ যৃথবিনাশকর হইবে। 
যাহার অঙ্গ শ্তামক পুষ্পব্যাপ্ত ভম্ম ও অরুণ-সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট ও বিড়াল-সদৃশ চস্ষুঃ-* 

সম্পন্ন, সেই বৃষভ পরিগৃহীত হইলেও, ত্রাহ্মণগণের শুভকর হয় না। যে সকল 
বৃষভ যোজিত হইলে, পন্ক হইতে উদ্ধারের ন্যায় পাদোত্রান-করে, সেই কৃশ- 
গরীব, কাতর নয়ন, হীন বৃষতগণ পৃষ্ঠে ভার বহনে সক্ষম নহে । যে গো সকলের 
ওঠ তাত্রবর্ণ, মৃছ ও সংহত, স্কিক্ অপ্রশস্ত, জিহ্বা ও তালু তাত্রবর্ণ কর্ণ হুস্ব ও 

উচ্চ, কুক্ষি স্থন্দর ও জঙবা স্পষ্ট হয়) যাহাঁদিগে্ন খুর ঈষৎ তীখ্বর্ণ, বক্ষ্থল 
বিপুল বিস্তৃত, কুকুদ্ বৃহৎ, গাত্রত্বক্ স্সিগ্ণ, রোম মনোহর, এবং শৃঙ্গ হ্ম্ব ও 

তাত্রবর্ণ হয়) যাহারা অবনী স্পর্শ সুঙ্স সলোম লানকুল বিশিষ্ট, রক্তীভ বিলোচন, 
মহোদ্ছাস দিংহ স্কত্ধ। গবং সুন্ধ ও অর কম্বলযুক্ত, সেই বৃষভ সকল সুগত নাম! ? 



11] 

তাহারা পুজিত। ৫--১২। বুষের জঙ্ঘা বামে বামাবর্ত এবং দক্ষিণে 
দক্ষিণীবর্ত,। আবর্তযুক্ত ও মৃগ সদৃশ হইলে শুভ প্রদ। মে বুষ বৈহ্্য্য, 
মল্লিকা ও বুদ্ঘদ সদৃশ দৃষ্টি সম্পন্ন স্থূল নেত্রবর্মান্থিত, অস্হুটিত পাঞ্ঃবুক্ত, সেই 
বৃষ সকল ভার বহনক্ষম ও প্রশস্ত ফলপ্রদ। যে বৃষ জ্রাণোদ্দেশে বলিযুক্ত, 
মার্জারের মুখের স্তায় মুখ বিশিষ্ট, দক্ষিণ ভাগে শ্বেতবর্ণ, কমল, উৎপল, ও লাক্ষা 
সদৃশ আভা সম্পন্ন লোমরাজি সমন্বিত, সুন্দর লাঙ্ুলযুক্ত, অতূল্য গতি বিশিষ্ট, 

লঙ্ব বৃষনাম্িত, মেঘ সদৃশ উদর-সম্পরন এবং ক্রোড় সংক্ষিপ্ত হয়, সেই বৃষভকে 
ভারবহনক্ষম, গমনে অশ্বতুল্য ও প্রশস্ত ফলপ্রদ বলিয়া জানিবে। যে বৃষ শ্বেতবর্ণ, 
পিঙ্গলাক্ষ, তাঅবর্ণ, শৃঙ্গ ও দৃষ্টি বিশিষ্ট এবং বৃহত্বদন সম্পন্ন' তাহাকে হংস 
নামক বুষ কহে। সেই বৃষ শুভ ফলপ্রদ এবং বিশেষয়পে সখের বৃদ্ধিকর বলিয়। 

কথিত হয়। | 
যে বুষের বালধি-সমন্থিত লাঙ্কুল ভূমি স্পর্শ করে, বজ্ষণ তাত্রবর্ণ হয়) সেই 

রক্তসদৃশ ককুৎ-সমন্বিত শ্বেত-কৃষ্ণমিশ্রবর্ণযুক্ত বৃষ তাহার ম্বামীকে অচিরাৎ 

লক্ষীপতি করিবে । যে বৃষ একটা শ্বেতচরণবিশিষ্ট, অন্ত অঙ্গে যথেষ্ট বর্ণধুক্ত, 
সে বৃষও প্রশস্ত ফলপ্রদ। বৃষ একান্ত শুভ ফলপ্রদ ন! হয়, তবে মিশ্র 
ফলপ্রদ ।-_-৯২ অধ্যায়ও গ্রাহথ। 

গবেজিত । 

যে সকল গোরু দীনভাবে অবস্থিত, তাহারা রাজার অমঙ্গলের কারণ হয়। 

গোগণ, পদদ্বারা ভূমি ক্ষত করিলে রোগ, অশ্রু পুর্ণায়তাক্ষী হইলে মৃত্যু এবং 
রবকারিণী হইলে পতির (প্রতিপালকের) তস্করগণ হইতে ভয় প্রকাশ করে। 

যদি গোরু রাত্রিতে অকারণ শব্ব করে তাহা হইলে ভয়ের কারণ হয়; কিন্তু 
 বৃষভ রন্ধপ করিলে মঙ্গলের কারণ হয়। গোসকল যদি মক্ষিক1 বা কুকুর বতম 
কর্তৃক অত্যন্ত নির্ুদ্ধা হয়, তখন শীত বৃষ্টি হইয়া! থাকে । আগমন কাঠি গবী 

সকল বস্তারব করিতে করিতে অনেকের সহিত মিলিত হইলে গোষ্টবৃষ্ধির কারণ 
হয়। আর্দাঙ্গী অথব৷ হষ্টলোম-বিশিষ্ট পি জিওগডী যি? ক হয়। 
মহিষী সকলও এইরূপ ফলগ্রদদ। 

বং 
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